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1 Metodologia 
 
Teria sido ideal, realizar contagens de tráfego ao longo de vários dias da semana e fim de 
semana, em diferentes meses, completadas com inquéritos Origem/Destino que permitissem 
determinar os padrões de deslocações dos visitantes e utilizadores do sistema de circulações 
automóveis da Baixa-Chiado. 
 
Infelizmente, por razões de escassez de tempo e meios, o estudo de caracterização apenas 
pode usar como referencial, uma colectania de estudos anteriores, de onde foi possível retirar 
contagens de tráfego, umas automáticas, outras manuais ou ainda resultados de modelações. 
Como estes foram realizados em momentos diversos e para servirem de suporte a objectivos 
diferentes, a fiabilidade dos números está inevitavelmente comprometida. Não quer isto dizer 
que não seja uma aproximação à realidade válida, mas simplesmente que o método científico 
não teve condições ditas «ideais». 
 
A metodologia adoptada foi de recolher o máximo de dados disponíveis de contagens de 
tráfego na Baixa-Chiado, dos últimos 5 anos (desde 2003), e a partir destes tentar estabelecer 
um padrão de deslocações, que pode variar por: 

1. Ano  (iremos verificar qual a ordem de grandeza do crescimento ou diminuição de 
tráfego) 

2. Mês (a quantidade de deslocações é sazonal, como se sabe) 
3. Semana (em função do dia da semana, poderá ser possível determinar alguma 

variação) 
4. Hora, (é do senso comum, de que há uma maior corrente de tráfego concentrada em 

determinadas horas da manhã e da tarde) 
 
Não será possível, distinguir o tráfego por classe, nomeadamente, ligeiros e pesados e/ou 
transportes colectivos, porque devido à insuficiência de detalhe de algumas contagens 
(nomeadamente as automáticas), e por uma questão de simplificação para poder efectuar 
comparações entre diferentes momentos e métodos de recolha, assumiu-se o tráfego como um 
número global. 
 
Neste estudo de Caracterização, por total ausência de dados, ficou de fora qualquer análise às 
deslocações pedonais ou de outro modo suaves. O que não quer dizer que se as deva ignorar, 
pois são muito importantes na Baixa-Chiado. 
 

2 Estudos recentes com influência 
 
Pelo acesso a um conjunto de estudos e contagens de tráfego, foi possível recolher os 
elementos que serviram de base a esta caracterização. Igualmente, foi possível aceder aos 
dados das contadoras automáticas do sistema Gertrudes da Central de Comando de Tráfego 
da CML, e dados das contagens das medições de ruído feitas pela DMAU- CML. 
 
Para além destes, várias deslocações ao terreno permitiram completar a recolha de informação 
e análise. 
 

2.1 Eliminação da Circulação nas Vias Nascente e Po ente da Praça do 
Comércio de Julho de 2003 

 
Este estudo foi realizado pela empresa Tis.pt, sob encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, 
no Verão de 2003, e foram para ele feitos trabalhos de campo (contagens e inquéritos O/D) no 
dia 26 de Junho, Quinta-feira, entre as 7h00 e as 21h00. O estudo destinava-se a avaliar dos 
impactes e apresenta uma proposta de reordenamento da Circulação à Praça do Comércio e 
sua envolvente. 
As contagens feitas nos trabalhos de campo, permitiram verificar a quantidade de tráfego que 
passou, na hora de ponta da manha e na hora de ponta da tarde, em 57 movimentos.  
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Os inquéritos O/D, foram feitos nas laterais da Praça do Comércio e dão-nos uma interessante 
noção da repartição de tráfego, que é exclusivamente de passagem, i.e. que não tem Origem 
ou Destino na Baixa-Chiado, e que se serve destas vias para o seu itinerário. Este é o tráfego 
que potencialmente se poderá transferir para outro percurso que funcione como alternativa. 
 
Uma vez que não dispomos de outros inquéritos O/D realizados especificamente na Praça do 
Comércio, entendeu-se transcrever alguns dos resultados mais significativos. 
 
No Inquérito realizado na Lateral Poente: 
 
- Relativamente à origem dos veículos inquiridos observou-se: 

� 64% têm origem no Eixo da Av. da Liberdade ou mais a Norte 
� Apenas 6% tem origem no eixo da Av. Almirante Reis e mais a Norte 
� 9% têm origem da zona do Bairro Alto 
� Apenas 15% são de facto gerados na Baixa 

 
- Relativamente aos destinos, estes caracterizam-se por: 

� 37% dirigem-se para Poente (26% para mais poente do que Santos e 11% para a zona 
entre Santos e a Baixa) 

� 46% tem destino Nascente (33% vão para montante de St.ª Apolónia e 13% ficam 
entre Stª Apolónia e a Baixa) 

� Apenas 7% dos veículos tem por destino a Baixa 
 
No Inquérito realizado na Lateral Nascente: 
Passaram menos 4000 veículos, na totalidade do dia, nesta lateral (menos 25%de volume), 
parecendo indiciar itinerários alternativos. 
 
- Relativamente à origem dos veículos inquiridos observou-se: 

� 74% têm origem na zona Nascente (61% vêem de montante de St.ª Apolónia e 13% de 
entre St.ª Apolónia  e a Baixa) 

� 19% têm origem nas zonas a Poente (17% de mais a poente do que Santos e apenas 
2% entre Santos e a Baixa) 

� Apenas 4% têm origem na Baixa 
 

- Relativamente aos destinos, estes caracterizam-se por: 
� 53% têm destino o eixo da Av. da Liberdade, ou Av. Almirante Reis ou mais a Norte 
� 25% dos veículos têm como destino a Baixa 
� 17% têm por destino o Bairro Alto 
� Apenas 4% têm por destino o Cais de Sodré. 

 
No entanto a conclusão mais importante deste estudo é no sentido da análise feita dos pares 
O/D passíveis de ser transferíveis para outros itinerários que não impliquem o atravessamento 
da Baixa.  
 
O estudo conclui que no sentido do par OD de Sul>Norte, possam ser transferíveis 50% das 
viagens que atravessam a lateral da Praça do Comércio Nascente, de acordo com a seguinte 
percentagem: 

� Av. Infante D. Henrique a nascente de Stª Apolónia > Av. Liberdade e Norte = 20% 
� Av. 24 Julho a Poente de Santos > Av. Liberdade e Norte = 7% 
� Av. Infante D. Henrique a Nascente de Sta Apolónia > Bairro Alto = 12% 

 
O estudo conclui que no sentido inverso, no par OD de Norte>Sul, possam ser transferíveis 
40% das viagens que atravessam a lateral da Praça do Comércio Poente, de acordo com a 
seguinte percentagem: 

� Av. Liberdade e Norte > Av. Infante D. Henrique a nascente de Stª Apolónia = 20% 
� Av. Liberdade e Norte >  Av. 24 Julho a Poente de Santos  = 16% 
� Bairro Alto > Av. Infante D. Henrique a Nascente de Sta Apolónia = 5% 
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O estudo não refere, mas o factor determinante para que tal aconteça por um processo natural 
e voluntário é tão simplesmente, conseguir que o itinerário alternativo fluí melhor do que aquele 
que implica o atravessamento da Baixa. Esse objectivo pode ser conseguido, por: 

i) um processo de facilitação e melhoria das condições de circulação do itinerário 
alternativo (com ou sem nova infraestrutura, pode ser através da gestão),  

ii) ou por um processo de dificultação do atravessamento da Baixa (proibição de 
passagem, piores condições de circulação, regulação semafórica desfavorável, etc),  

iii) ou ainda por um processo misto das duas alternativas anteriores. 
 
O estudo termina, afirmando ser recomendável que o corte das vias laterais seja primeiro 
realizado na Lateral Nascente, pois tem menores implicações. 
 
 
 

2.2 Estudo de Tráfego da Urbanização Jardins Braço de Prata – Maio de 
2008 

 
 
Este estudo foi realizado pela empresa Tis.pt, sob encomenda do promotor do 
empreendimento, em Maio de 2008, e foram para ele feitos trabalhos de campo (contagens) no 
dia 3 de Abril de 2006, segunda-feira, entre as 7h00-11h00 e entre as 15h00 às 20h00.  
O estudo destinava-se a avaliar dos impactes e alterações a introduzir na zona, como reflexo 
da realização do empreendimento Jardins de Braço de Prata e igualmente dos novos 
empreendimentos previstos no Plano de Pormenor da Matinha. 
Juntos representam 340.000 m2 de novos fogos habitacionais, e 120.000 m2 destinados a 
Comércio e Serviços. 
As contagens feitas nos trabalhos de campo, permitiram verificar a quantidade de tráfego que 
passou, na hora de ponta da manha e na hora de ponta da tarde, em 47 movimentos.  
 
O interesse deste estudo para a caracterização da situação existente das condições de 
circulação da Baixa é apenas sobre a quantidade de tráfego a circular na Avenida Infante D. 
Henrique, porque é muito semelhante ao que chegará até à Praça do Comércio, uma vez que 
entre Braço de Prata e Stª Apolónia é sobretudo uma zona pouco ocupada, de unidades 
industriais e de armazéns desactivada, que gera ou atrai pouco tráfego. Interessa-nos 
exclusivamente os resultados das contagens do posto C4- Praça 25 de Abril.  
É eventualmente relevante, perceber aquele que será o aumento de tráfego esperado, 
resultante destes empreendimentos. Assim, para o designado cenário 1 (sem restrições à 
circulação na Baixa - tendencial), no ano horizonte de 2020 (HPM) e para o troço da Av. Infante 
D. Henrique logo após a Praça 25 de Abril, no sentido N>S (onde contaram-se em Abril de 
2006 um total de 2620 veículos), estimam-se 3291 veículos, o que é um acréscimo de 25% de 
tráfego. No cenário 2, modelado com o encerramento da Praça do Comércio no troço entre a 
Ribeira das Naus e o Campo das Cebolas, verifica-se uma menor procura, que é na verdade 
muito semelhante à actual, cerca de 2857 veículos. Finalmente no cenário 3 (que mantém o 
pressuposto do 2, mais a introdução de um modo ferroviário ligeiro entre o Parque das Nações 
e a Baixa) existe uma ligeira diminuição de veículos sobre este eixo, 2772 veículos, porém é 
pouco relevante. 
 
 

2.3 Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor da Matin ha – Março de 2008 
 
 
Este estudo foi realizado pela empresa Tis.pt, sob encomenda do promotor do 
empreendimento, em Março de 2008, e foram para ele feitos trabalhos de campo (contagens) 
no dia 3 de Abril de 2006, segunda-feira, entre as 7h00-11h00 e entre as 15h00 às 20h00 (as 
mesmas que serviram de base ao estudo anterior).  
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O estudo destinava-se a actualizar o Estudo de tráfego anterior, resultante devido a alterações 
entretanto introduzidas no Plano de Pormenor, como foram as novas áreas globais previstas 
para cada uso, e os novos sentidos de circulação. 
Como seria de esperar, com os mesmos dados base do estudo (contagens) anterior, e 
pressupostos semelhantes, a variação de resultados da modelação é inferior a 10% por isso 
desprezível para efeitos deste estudo. 
 
 

2.4 Análise de Tráfego e Proposta de reordenamento da Circulação na 
Avenida da Ribeira das Naus e Praça do Caís de Sodr é-  Abril de 2005 

 
Este estudo foi realizado pela empresa Tis.pt, sob encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, 
no Inverno de 2005, e foram para ele feitos trabalhos de campo (contagens) no dia 24 de 
Janeiro de 2005, segunda-feira, entre as 7h30-10h30 e entre as 17h00 às 20h30. O estudo 
destinava-se a avaliar dos impactes e alterações a introduzir na zona, como reflexo da 
instalação dos edifícios sede da Agência Europeia de Segurança Marítima e o Observatório 
Europeu de Droga e Toxicodependência. Apresenta o estudo, uma proposta de reordenamento 
da Circulação decorrente da instalação dos novos edifícios. 
As contagens feitas nos trabalhos de campo, permitiram verificar a quantidade de tráfego que 
passou, na hora de ponta da manha e na hora de ponta da tarde, em 52 movimentos.  
 
 
 

2.5 Estudo de tráfego e transportes para os project os urbanísticos das 
zonas de Santa Apolónia- Caís de Sodré, Belém e Ped rouços -  Outubro 
de 2007 

 
Este estudo foi realizado pela empresa Way2Go, sob encomenda do Parque Expo, SA, no 
Verão de 2007, e foram para ele feitos trabalhos de campo (contagens e inquéritos O/D) num 
dia útil de Agosto de 2007 (não especificado), entre as 8h00-10h30 e entre as 17h30 às 20h00. 
 
O estudo destinava-se a avaliar dos impactes no sistema de acessibilidades da Frente 
Ribeirinha da Baixa Pombalina, proporcionadas pela implementação das soluções 
apresentadas. 
Como a campanha de recolha de dados por questões de calendarização, não foi feita no 
período do normal funcionamento da rede, mas no mês de férias, o estudo recorreu a dados de 
estudos anteriores, para encontrar um factor de multiplicação correctivo da ordem de grandeza 
das contagens, 21% para a Hora de Ponta da Manha (HPM) e 37% para a Hora de Ponta da 
Tarde (HPT). 
O estudo reconhece e salvaguarda a pouca fiabilidade dos números, falando em «(…) 
estimativas de ordem de grandeza das solicitações actuais, que carecerão de confirmação em 
fases mais detalhadas no desenvolvimento dos projectos em apreço.» 
O estudo faz ainda uma boa caracterização dos TC e estacionamento. 
Finalmente o estudo faz a modelação de 6 cenários alternativos ao atravessamento da Praça 
do Comércio. Curiosamente, apenas um dos cenários admite o corte total das circulações na 
Praça (mantendo no entanto as circulações do eléctrico), nenhum dos outros cenários admite 
tão pouco o corte do arco ribeirinho. 

Cenário 1 (equipe de projecto)- Concentração da circulação dos TC na Av. da Ribeira 
das Naus, e a circulação TI na Rua do Arsenal e Rua da Alfândega. 
 Cenário 2 (equipe de projecto)- Especialização dos eixos por sentido de circulação, 
tanto para TI como para TC: sentido nascente>poente pela rua da Alfandega e Rua do Arsenal; 
sentido poente >nascente pela Av. Ribeira das Naus (ambos sentidos com corredor BUS) 
 Cenário 3 (equipe de projecto) – Situação inversa da Alternativa 1, isto é, manutenção 
do eixo forte de TC na Ruía do Arsenal (com os dois sentidos)e do principal fluxo TI junto ao 
rio. 
 Cenário 4 (arq. Bruno Soares)- Especialização dos eixos por sentido de circulação, 
tanto para o TI, como para o TC: sentido nascente>poente pela R. da Alfandega e Arsenal; 
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sentido poente>nascente pela Av. Ribeira das Naus. O eléctrico circula nos 2 sentidos pela Av. 
Ribeira das Naus e pelos lados Norte, Nascente e Poente da Pr. do Comércio. A Rua da Prata 
é dedicada exclusivamente ao eléctrico. 
 Cenário 5 (CML) – Concentração de toda a circulação rodoviária do tráfego pela Rua 
do Arsenal e Rua da Alfandega, com proibição de circulação na Avenida Ribeira das Naus, 
excepto eléctrico. O eléctrico circula em ambos sentidos pela Av. Ribeira das Naus, percorre as 
laterais Norte, Nascente e Poente da Praça do Comércio. A Rua da Prata fica reservada para o 
eléctrico. 
 Cenário 6 – Pressupõem a especialização dos eixos por sentido de circulação para o 
TI: sentido nascente>poente pela R. da Alfandega e Arsenal; sentido poente>nascente pela Av. 
Ribeira das Naus. O eléctrico e autocarros circulam em canal próprio, nos dois sentidos pela 
Av. ribeira das Naus e pelos lados Norte, Nascente e Poente da Pr. do Comércio. A Rua da 
Prata é exclusivamente dedicada aos TC. 
Foram comparados os cenários em termos de redução da capacidade de escoamento do 
tráfego, de redução do estacionamento e de interferências ao nível das circulações pedonais. 
As conclusões principais foram: 

� O cenário 3 é de maior capacidade (redução inferior a 10%) 
� Os cenários 1 e 5 tem redução de capacidade na ordem dos 50-60%, obrigando À 

introdução de mecanismos de restrição à circulação de forma a evitar o bloqueio da 
rede interna 

� Todos cenários permitem percursos de mobilidades suaves ao longo do rio. Embora o 
cenário 5 reserve mais espaço para esse efeito. 

� O cenário 5 valoriza mais o carácter monumental e simbólico da Praça do Comércio e 
facilita a união ao rio da cidade. 

� O cenário 1 permite maior valorização do Troço a Nascente do Campo das Cebolas, 
por libertar ao tráfego automóvel o corredor interior. 

� O cenário 3 é mais penalizador para articulação dos TC com a estação fluvial. 
� O cenário 3 possibilita o alargamento dos passeios na rua do Arsenal onde há fluxos 

pedonais consideráveis. 
� A implementação de qualquer dos cenários observados pode afectar metade do 

estacionamento legal (650 dos 1400 est.) contabilizada na área. 
 
 
 

2.6 Proposta de revitalização da Baixa-Chiado -  Se tembro de 2006 
 
Este estudo e proposta resulta do trabalho do Comissariado Baixa-Chiado, dirigido pela Srª 
Vereadora Maria José Nogueira Pinto e integrando 6 personalidades de reconhecida 
competência, de várias áreas de especialidade. 
 
Os objectivos estabelecidos para o projecto de intervenção de recuperação, reabilitação e 
revitalização da Baixa-Chiado proposto pelo Comissariado correspondem a: «(…) um exercício 
pragmático de planeamento prospectivo de situações, isto é, à produção de uma visão de 
conjunto orientada pelas oportunidades e pelos desafios do futuro próximo susceptível de 
permitir a identificação das acções e iniciativas necessárias para poder (re)colocar o centro 
histórico de Lisboa ao serviço de uma capital maior e mais forte, no plano internacional, mas 
menos pesada no plano nacional(…)». 
 
Este estudo define as principais linhas programáticas a seguir no desenvolvimento de planos 
para a zona por parte do município de Lisboa. 
 
O capítulo 2.7 do estudo, tem por tema «Pacificar o transito na baixa, condição para a 
reabilitação do Centro da Cidade», e mereceu uma atenção mais cuidada, pois aponta as 
pistas e estratégia a seguir no Plano em curso. 
 
Resumidamente sintetizam-se algumas conclusões e reflexões do estudo: 

� Os efeitos do volume de tráfego de atravessamento em todo o vale das Avenidas da 
Liberdade e Almirante Reis e na Baixa são muito penalizadores para a qualidade de 
vida nesta zona. 
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� Existe ultrapassagem dos limites legais de ruído em várias artérias, o que sem serem 
reduzidos os níveis sonoros, através de Medidas de Minimização de Ruído, não é 
permitida a utilização do edificado mais exposto para usos mistos, e muito menos para 
usos sensíveis como habitação, escolas ou similares. 

� Uma monitorização de 9 dias em Agosto, permitiu verificar que os níveis de partículas 
PM10 e de CO2 são ainda mais elevados do que na Av. da Liberdade  (já celebre por 
ter as medições mais elevadas da Europa), devido a um efeito de «canyon». 

� Os problemas da qualidade do ar ter origem a montante, e relaciona-se essencialmente 
com o elevado nível de tráfego automóvel do centro e zona ribeirinha. 

 
Conclui-se que: « Reduzir drasticamente o tráfego d e atravessamento na Baixa-Chiado é 
uma condição indispensável à reabilitação sustentáv el, tanto económica, como social e 
ambiental da Baixa-Chiado, e deverá ser fixado como  um objectivo a atingir no horizonte 
da 1.ª fase do projecto.» 
 
 

3 Análise das condições e carga de circulação do Tr ansporte Individual (TI) 

3.1  Resultado das contadoras automáticas do sistem a de gestão 
semafórico de Lisboa – GERTRUDE 

 
Foram recolhidos dados de 24 h, em 11 postos de contagem automática, no dia 6 de Junho de 
2008, terça-feira, após o qual foram tratados e analisados.  
A contadora automática não difere as classes de tráfego, pelo que não se distinguiu os 
pesados dos ligeiros, mas entendeu-se que esse aspecto não seria relevante, já que a Baixa 
não é (exceptuando os autocarros) uma zona de forte tráfego de pesados. 
 
As localizações das contadoras constam da planta número 1, em anexo. 
 
A primeira observação a fazer dos resultados é de que dependendo do posto de contagem, a 
hora mais carregada de tráfego não é exactamente coincidente, mas genericamente 
poderemos falar em Hora de Ponta da Manhã (HPM) das 9.00-10.00h e Hora de Ponta da 
Tarde, das 18.00-19.00h. A quantidade de veículos em circulação é muito semelhante em 
ambas.  
 
Individualmente a via mais carregada de Tráfego é a Avenida Ribeira das Naus, com volumes/ 
hora que chegam aos 1700 veículos por sentido. A Rua do Ouro ou o Rossio tem volumes/ 
hora sempre superiores a 1000 veículos durante 12 h por dia (das 8.00 às 20.00h). Pode-se 
ainda afirmar que durante estas 12 horas a carga de veículos em cada via, tem variações muito 
ténues. Em qualquer das vias a diferença entre a hora mais carregada e a menos carregada é 
sempre inferior a 15%, excepção feita à Avenida Ribeira das Naus, parecendo indiciar um 
carácter mais pendular nesta via. 
 
Cruzaram-se estes dados com os das contagens em secção disponíveis através dos estudos 
supra mencionados. Por uma questão de maior legibilidade, apresenta-se em anexo uma 
planta síntese dos fluxos de tráfego disponíveis, que basicamente nos permitem observar a 
quantidade de tráfego ao qual as vias estão submetidas. 
 
A primeira conclusão, observando diferentes contagens, de diferentes anos, meses ou dias das 
semanas, é que o efeito do Túnel do Rossio não é muito sentido na Baixa. Os valores de 
circulação na Praça do Comércio ou Rossio são semelhantes nas contagens antes e depois da 
abertura do Túnel do Marques de Pombal. 
Outra análise é de não se verificarem diferenças assinaláveis entre os últimos anos, 
comparando por exemplo as contagens de 2003, 2005 e 2008 para as mesmas secções. Em 
alguns casos são ligeiros aumentos de 10%, logo balançados por noutros locais decréscimo. 
Podem resultar de pequenas alterações de sentidos, mais do que um aumento global do nº de 
deslocações. Não é por isso legitimo falar em acréscimo de tráfego na Baixa de 2003 até 2008, 
sendo mais correcto definir por estabilização. 
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Relativamente aos diversos meses do ano, os valores parecem indicar um aumento das 
deslocações nos meses de Primavera – Verão (excluindo Agosto) relativamente aos meses de 
Inverno, com diferenças assinaláveis na ordem dos 20-30%. A explicação pode residir no facto 
de com o bom tempo, a quantidade de deslocações não obrigatórias tende a aumentar. 
 
Observando as diferenças de tráfego entre os dias da semana, não parecem haver variações 
assinaláveis entre os dias do corpo da semana, Terça, Quarta e Quinta feira, já relativamente 
aos restantes dias os dados disponíveis são insuficientes para qualquer conclusão. 
 
 

4 Análise do Estacionamento existente 
 
Para uma população residente que se estima não ter mais de 1000 veículos, existem 
actualmente cerca de 1800 lugares na via pública, 5000 em parques de estacionamento 
público e 1200 em parques privados, dos quais apenas 28% estão associados a usos 
habitacionais. 
Ainda assim, verifica-se uma elevada pressão na procura de estacionamento com a ocorrência 
de taxas de ilegalidade próximas dos 35%, o que evidencia baixos níveis de fiscalização.1 
 
Se particularizarmos apenas a zona ribeirinha, de Santa Apolónia aos Caís de Sodré, tendo por 
limite o segundo arruamento a contar do rio, i.e., Ruas do Arsenal e Rua da Alfandega, temos 
uma oferta global de 1400 lugares de estacionamento, considerando os estacionamentos 
legais na via pública e o dos parques existentes, que neste eixo são todos á superfície. 
Sendo 220 lugares na Zona do Caís de Sodré, 50 lugares na Praça do Comércio (o da Praça 
do Município é considerado fora da zona ribeirinha), 300 lugares no Campo das Cebolas, 410 
lugares no Jardim do Tabaco e 420 lugares em Santa Apolónia2. 
 
A planta número 4, apresenta graficamente a distribuição dos estacionamentos, cujos valores 
encontrados diferem dos acima apresentados, tendo-se distinguido 3807 lugares de 
estacionamento em parque coberto (silo ou subterrâneo), e na Frente Ribeirinha contigua à 
área em estudo, 980 lugares de superfície (rua e parque a céu aberto), num total de 4787 
lugares de estacionamento. Estima-se que existam na totalidade da zona em estudo mais 1000 
lugares de estacionamento na via legal e pago, subindo a oferta total de estacionamento legal 
para valores próximos de 6000 lugares. 
 
 

5 Análise do Transporte Colectivo (TC) 
 
Diariamente, afluem aos terminais da Baixa-Cais do Sodré, Sul-Sueste, Rossio, S.ta Apolónia e 
Estação de Metro – cerca de 200.000 pessoas em meios de transportes públicos pesados, dos 
quais 2/3 são oriundos da margem Norte e 1/3 da margem Sul, utilizando os barcos que 
cruzam o Tejo.3 
 

5.1 Metropolitano de Lisboa e serviço Carris 
Com a abertura da Estação de metropolitano do Terreiro do Paço e prolongamento até Stª 
Apolónia, passou a existir uma grande redundância entre os serviços da Carris em autocarro e 
do Metro de Lisboa, que conduziu a uma reestruturação progressiva da oferta, e percursos dos 
autocarros (em curso), com a designada Rede 7. Como é ainda um processo recente e em 
curso, não é fácil aferir conclusões, mas sendo certo porém que se mantém um enorme 
número de circulações de autocarros (e eléctricos) entre o que são os 4 grandes interfaces da 

                                                           
1 In Proposta de revitalização da Baixa-Chiado -  Setembro de 2006 
 
2 In Estudo de Tráfego e Transportes para a Frente Ribeirinha-  Outubro de 2007 
3In Proposta de revitalização da Baixa-Chiado -  Setembro de 2006 
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Baixa, os Restauradores com o Rossio e Praça da Figueira, o Caís de Sodré; a Praça do 
Comércio e a Nascente Stª Apolónia. Nos 3 primeiros referidos, o nº de circulações de 
autocarros na HPM é superior a 60, o que significa pelo menos um autocarro a cada minuto. 
Por essa razão as paragens são consumidoras de bastante espaço, estão dispersas, porque 
não é operacional ficarem concentradas num único ponto. Uma outra condicionante de tanto 
serviço rodoviário, é o facto de em determinados arruamentos, justificar-se uma via BUS 
dedicada, o que nem sempre acontece. 
Resultado da transferência de passageiros para as novas estações de metropolitano, é 
espectável uma redução progressiva da oferta da Carris e até admissíveis serviços tipo 
«Shuttle» entre estes «interfaces» como sugerido no Estudo do Comissariado da Baixa. 
A Baixa -Chiado, na zona em estudo tem uma cobertura de 7 estações de metropolitano, de 2 
linhas diferentes, o que significa uma cobertura territorial de uma boca de metro em cada 300m 
(o que é considerado ideal em termos técnicos, por ser precisamente a bacia de captação 
standart). A zona do Bairro Alto, a Colina do Castelo e encosta de Alfama, não estão servidas 
pelo metropolitano nestes termos. 
 

5.2 Serviço fluvial 
Os terminais fluviais, na década de 80 chegaram a ser os que mais pessoas transportavam 
entre duas margens na Europa, e que foram perdendo passageiros, para já no século XXI, 
estabilizarem resultado também da modernização da frota e respectiva diminuição dos tempos 
de travessia. A sua localização parece adequada, agora com ligação fácil ao metropolitano, e 
com as interfaces melhoradas, mais operacionais e confortáveis. 
Os serviços são assegurados pela Transtejo e Soflusa (comprada pela Transtejo em 2001), 
que tem uma frota de 38 embarcações, e que de acordo com o relatório de contas de 2006, 
transportou 28 563 498 passageiros entre margens.4 
 

5.3 Táxis 
A zona da Baixa-Chiado em estudo, é servida por 6 Praças de Táxis, o que é suficiente, até 
porque é sempre possível apanhar táxis em circulação, que estejam vazios. Algumas das 
praças tem um excesso de lugares para os táxis, gerando grandes massas de veículos, com 
demasiada presença no espaço público. Seria de avaliar mecanismos de rotatividade. 
 
 

6 Análise às mobilidades Suaves 
No Estudo de Tráfego e Transportes para a Frente Ribeirinha -  Outubro de 2007 encontram-se um 
capitulo sobre o Fluxo de Peões nos Principais Percursos, de onde nos baseamos na ausência de 
contagens próprias. Foram observados como percursos mais carregados os percursos entre as principais 
interfaces de transportes colectivos pesados (comboio e estações fluviais) e os pólos de concentração de 
transportes colectivos rodoviários. À época deste estudo (Setembro de 2007) ainda não estava aberta a 
estação de metropolitano do Terreiro do Paço e de Santa Apolónia, pelo que ainda se observava grandes 
movimentos de massas humanas, a dirigirem-se da estação fluvial para a estação de metro mais próxima, 
pela Praça do Comércio e Rua Augusta. È muito natural, que actualmente estas massas humanas 
tenham visto o seu pelotão diminuir significativamente, pela entrada directa no metropolitano do Terreiro 
do Paço. 
O troço entre Santa Apolónia (interior) e a Praça do Comércio também verificava um movimento 
moderado de peões, assim como o entre o Cais de Sodré e a Praça do Comércio, pela Rua do Arsenal. 
Para estes percursos foram identificados os principais obstáculos à circulação pedonal: 

� Conflitos com tráfego rodoviário/ Estacionamento – segmentos de rua onde a 
disposição do estacionamento legal ou ilegal, e a circulação automóvel criam conflitos 
com os percursos pedonais – a saber –Praça do Comércio, em todos arruamentos à 
volta, Rua do Ouro, Rua da Prata e Caís de Sodré, na praça Duque de Terceira, no 
atravessamento da Av.24 de Julho 

� Falta de continuidade do Percurso Pedonal –Segmentos de ligações pedonais 
importantes, que se encontram interrompidas, desviadas ou afuniladas – a saber –Na 
praça do Caís de Sodré, na ligação do Interface à Avenida Ribeira das Naus 

                                                           
4 http://www.transtejo.pt/pt/quem_somos/relatorio_contas.html 
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(entretanto melhorada com o fim das obras da Agencia Europeia de Segurança 
Marítima, muito embora agora se verifique um passeio subdimensionado); igualmente 
na envolvente à estação de Stª Apolónia e a ligação ao Bairro de Alfama. 

� Passeios sub dimensionados – Segmentos de passeio cuja largura é desadequada ao 
fluxo pedonal da procura - a saber - a ligação do Caís de Sodré à Pr. do Comércio, 
pela Rua do Arsenal e pela Avenida Ribeira das Naus e a ligação de Stª Apolónia à 
Baixa, junto ao Bairro de Alfama (zona baixa) 

� Percurso desqualificado/degradado - Segmentos de via cujos espaços pedonais, ou 
elementos urbanos que os envolvem se encontram degradados ou desarticulados com 
a envolvente – a saber –ao longo da zona ribeirinha, tanto a Nascente como a Poente 
da Praça do Comércio, até Stª Apolónia e até ao Caís de Sodré.  

 
 

7 Conclusões, linhas orientadoras para uma «nova mo bilidade para a Baixa-
Chiado», transcrição das linhas orientadoras do Pla no do Comissariado 
de Setembro de 2006 

 
Dos estudos analisados um é particularmente rico em propostas conceptuais que se julgam de 
seguir, na medida que conferem uma proposta articulada, interessante e coerente. Referimo-
nos ao estudo do Comissariado Baixa-Chiado, cujas ideias mais relevantes para a mobilidade 
se repetem em baixo.  
 
 

7.1 Do modelo de circulação proposto, retira-se as seguintes ideias chave: 
 

1. Retirar o tráfego de atravessamento na Baixa-Chiado não significa tornar a Baixa e o 
Chiado inacessíveis ao TI, mas sim penalizar fortemente o seu atravessamento. 

 
2. A estratégia para a contenção do tráfego na Baixa passa pela conjugação de um 

modelo de circulação que não facilita o seu atravessamento aliado a um sistema de 
controle de tráfego (baseado no sistema GERTRUDE) que apenas permita a entrada 
na zona de intervenção dos volumes de tráfego compatíveis com a capacidade 
oferecida. 

 
3. O desvio do tráfego de atravessamento será feito a montante, para o sistema de 

circulares da cidade e de forma gradual desde a periferia até ao centro da cidade. 
 

4. A redução de tráfego deve ser realizada de forma criteriosa por forma a assegurar que, 
ao atacar o problema do excesso de tráfego de atravessamento, não se reduz 
irremediavelmente à acessibilidade à Baixa-Chiado (enquanto destino das 
deslocações), sem o que se poderia estar a comprometer o objectivo da sua 
revitalização; 

 
5. A circulação dentro da Baixa-Chiado deve ser prioritariamente afecta aos transportes 

públicos, à logística e ao transporte individual gerado pelas actividades existentes na 
Baixa-Chiado, designadamente veículos de residentes e de trabalhadores nos acessos 
aos parques privados; 

 
6. O tráfego gerado pelos visitantes da zona deve ser maioritariamente contido nas portas 

de entrada da zona de intervenção, através da criação de parques de estacionamento 
de rotação de grande capacidade em cada porta; 

 
7. A contenção do tráfego nas entradas da ZIBC deve ser assegurada através do sistema 

de controlo de tráfego semafórico e de um esquema de circulação interno pouco 
directo, dissuasor de uma travessia fácil da zona. 
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Refere o estudo que o maior tráfego de atravessamen to é o que faz as ligações E>W e 
vice-versa usando as Avenidas Infante D. Henrique e  24 de Julho, como uma circular 
ribeirinha. Também é expressivo o atravessamento qu e usa a Avenida Almirante Reis e 
Av. Liberdade para se dirigir para Nascente e Poent e. 
 
De acordo com este, a forma mais eficaz para reduzir o tráfego de atravessamento é impedir o 
tráfego correspondente a esta última componente, interrompendo a circular ribeirinha entre o 
Cais do Sodré e o Campo da Cebolas. A transposição nascente-poente, e vice-versa, só será 
possível através de percursos sinuosos com passagens pelas ruas da Conceição e de S. 
Julião, o que será só por si dissuasor destes movimentos. A alternativa à Av. Ribeira das Naus, 
para servir o tráfego de natureza local que circula de poente para norte, e vice-versa, é a rua 
do Arsenal que passa a ter dois sentidos de circulação para TI e TP. 
 
A eliminação da circulação nas faixas laterais (poente e nascente) da Praça do Comércio será, 
por seu turno, o principal elemento condicionante para o tráfego de atravessamento norte-sul. 
 
Em termos globais, os condicionalismos ao nível do transporte individual apontam para 
reduções da ordem dos 75% em relação ao tráfego que hoje acede à zona de intervenção, 
passando-se dos cerca de 7500 veículos actuais em hora de ponta (no somatório das entradas 
na zona de intervenção) para cerca de 1800 veículos por hora. 
 
As análises realizadas permitem concluir que estes volumes serão compatíveis com as 
capacidades disponíveis na rede viária que será oferecida. Estas reduções permitem ainda 
alterar para uma via por sentido a circulação nas ruas do Ouro e da Prata e alargar o espaço 
destinado à circulação pedonal. 
 
Independentemente das soluções mais definitivas que vierem a ser adoptadas para a 
circulação na zona da Baixa, deve fixar-se como objectivo o corte de toda a circulação a 
automóveis ligeiros (TI), na Praça do Comércio, com excepção do acesso de veículos oficiais, 
de serviço ou emergência e do acesso ao parque de estacionamento previsto para a Praça. 
 
 
 

7.2 Sobre os Transportes Públicos, refere o estudo o seguinte: 
 
 
Privilegiar o transporte público (TP), que já é dominante no acesso à Baixa, e conter a 
circulação dos TI é um ponto de partida, sem prejuízo de se ter consciência que a atracção de 
actividades qualificadas e de novos residentes para a Baixa implica também o acesso e a 
garantia de estacionamento em transporte individual. 
 
A existência do metropolitano vai permitir encurtar as linhas radiais, transferindo os pontos de 
término (Praça do Comércio, Cais do Sodré, Martim Moniz, Restauradores e Santa Apolónia 
para Rossio e Sul e Sueste) de modo a evitar o atravessamento da zona da Baixa. 
 
Complementarmente, admite-se vir a criar um serviço de “navette” com autocarros minibus 
apoiados em tecnologias ambientalmente mais suaves, cujo principal objectivo é servir os 
utentes do TI que deixam os seus veículos nos parques de estacionamento instalados nas 4 
grandes portas de entrada da zona de intervenção, mas que também poderá funcionar como 
um serviço de reforço na articulação entre os 4 importantes interfaces de transporte da Baixa 
Chiado: Cais do Sodré, Sul e Sueste, Martim Moniz e Rossio. 
 
Com o objectivo de oferecer à cidade toda a frente ribeirinha entre o Cais do Sodré e Santa 
Apolónia, prevê-se passar para o eixo da Rua do Arsenal o serviço de transporte colectivo que 
actualmente serve o corredor ribeirinho naquela zona. Trata-se de uma alteração que irá 
implicar mudanças na gestão daquele canal entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço, no 
sentido de oferecer mais capacidade instalada para satisfazer os acréscimos de procura 
previstos. 
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7.3 Sobre a estrutura rodoviária, o estudo preconiz a «Atenuar o carácter 
radiocentrico da rede da cidade» 

 
Infelizmente, alguns destes eixos ainda não estão totalmente completos, perdendo-se muito do 
efeito de desvio que elas poderiam ter. Por outro lado, a CRIL e o Eixo Norte/Sul também se 
encontram por completar, o que sobrecarrega para níveis insustentáveis a 2.ª circular. 
 
As intervenções nestes eixos traduzem-se em controlar os fluxos do sistema semafórico, 
reduzir o atrito do estacionamento ao longo das vias, instalar corredor BUS, resolver alguns 
nós com redesenho da via ou desnivelamento e, em casos pontuais, construção de túneis para 
o tráfego de atravessamento. Não se trata de olhar apenas as questões do tráfego, mas de 
desenvolver acções conjuntas de aperfeiçoamento do canal e valorização do espaço público, 
aproveitando-se as intervenções mais pesadas na infra-estruturas, nomeadamente através da 
construção de túneis, para melhorar os espaços à superfície e a circulação dos transportes 
públicos de superfície e o tráfego local, ganhando-se, assim, novas áreas pedonais. 
 

7.4 Uma ligação alternativa estratégica, a Circular  das Colinas 
 
A Circular das Colinas é constituída por um conjunto de vias já existentes – a completar por um 
conjunto de trechos em túnel – e que funcionará em articulação com o eixo ribeirinho como 
forma privilegiada de acesso aos bairros históricos situados nas colinas envolventes da Baixa, 
e envolvidas por esse conjunto de duas circulares 
 
 
Não se pretende uma via circular que privilegie a velocidade, mas sim a capacidade. A Circular 
da Colinas deverá manter o carácter urbano das vias que actualmente já nela se inserem 
 
 
Os principais tipos de medidas de ordenamento terão a ver com o estacionamento ao longo da 
via e com a revisão integral dos movimentos permitidos e dos graus de prioridade desses 
movimentos em todas as intersecções. 
 
 

7.5 Politica para o Estacionamento 
 
Para a revitalização da Baixa-Chiado não basta garantir boas condições de acesso em 
Transporte Individual, é também necessário oferecer um bom sistema de estacionamento que 
diferencie os diferentes segmentos da procura, designadamente residentes, visitantes e 
trabalhadores. 
 
O estacionamento de longa duração, maioritariamente associado aos trabalhadores, deve ser 
concentrado em parques em estrutura específicos, em que durante o dia os lugares estão 
reservados a avenças ou assinaturas mensais e, durante a noite e fins-de-semana, poderão 
ser utilizados para os residentes ou visitantes. 
O estacionamento na via pública deve ser preferencialmente destinado aos residentes, ainda 
que a atribuição de dísticos não deva permitir a atribuição de mais de 2 dísticos por fogo, 
sendo o segundo obrigatoriamente pago. 
 
Propõe-se para estas funções específicas a construção de um parque enterrado na Praça do 
Comércio com uma capacidade de cerca de 450 lugares e a passagem do parque da Praça do 
Município para este regime.  
Em relação aos parques de rotação para o estacionamento de curta e média duração 
destinados maioritariamente a visitantes, a Baixa já dispõe de uma boa oferta, sobretudo na 
parte norte Restauradores, Praça da Figueira, Martim Moniz, Chiado), propondo-se, para além 
do parque do mercado do Chão do Loureiro com 230 lugares, a construção de dois novos 
parques públicos na zona ribeirinha em frente ao Largo do Corpo Santo e no Campo das 
Cebolas com capacidade para 700 lugares cada.  



Plano de Pormenor da Baixa Chiado – Agosto de 2008 
Caracterização da situação actual da Mobilidade e T ransportes 

Divisão de Mobilidade Rede Viária e Estacionamento <  Departamento de Planeamento de 
Infraestruturas < Direcção Municipal do Planeamento Urbano < Câmara Municipal de Lisboa 

13

Com a concretização destes parques a Baixa Chiado ficará com uma oferta de parques 
públicos totalizando cerca de 8 mil lugares e uma distribuição espacial onde é possível 
encontrar um parque de grande capacidade em cada uma das portas de entrada da zona. 
 
 

7.6 Acessibilidade das colinas à Baixa – Mobilidade s Suaves 
 
A Baixa necessita da população que reside nas colinas, e pela Baixa passam muitos caminhos 
que ligam o centro ao resto da cidade. Acresce que o Castelo de S. Jorge é um dos 
monumentos mais visitados de Lisboa e que o percurso mais directo para aí aceder é através 
da Baixa. Potenciar ligações pedonais cómodas e directas da Baixa Para tal, será necessário 
assistir esses percursos com meios mecânicos – escadas rolantes e elevadores, replicando a 
nascente o que hoje já se passa a poente, com as escadas rolantes do metropolitano e 
elevador de Stª Justa. 
 
A pacificação do trânsito na frente ribeirinha e na Baixa vai favorecer os modos de circulação 
suave, integrando os percursos na Baixa com a rede projectada para a cidade. 
 
 
 
 
As conclusões, e estratégia apresentada não invalida novas abordagens e ideias que com 
certeza irão surgir nas próximas fases deste trabalho, nomeadamente na fase de apresentação 
de propostas, que se espera ser desenvolvida em articulação estreita com o DPU-DCIP. 
Simplesmente ao constarem na fase de caracterização da situação presente, não ficam 
negligenciadas e garante-se que o ponto de partida para este Plano de Pormenor, já teve o 
cuidado de ler os trabalhos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 














