
                                                                                                        

 
 

Recomendação pela reavaliação do impacto da medida da redução do 
tarifário da EMEL 

 

Considerando que:  

O presidente Carlos Moedas apresentou, ainda em campanha eleitoral, uma medida que 
visava oferecer a quem vive na cidade 20 minutos grátis de estacionamento por dia e 50% 
de desconto nos restantes períodos em todas as tarifas EMEL. 

Na apresentação das grandes linhas do orçamento foi anunciada a medida de 50% de 
desconto em todas as tarifas da EMEL para a cidade de Lisboa, e nas Grandes Opções do 
Plano (GOPS) consta a medida de redução do tarifário da EMEL para residentes: gratuidade 
dos primeiros 20 minutos de estacionamento fora da zona de residência e desconto de 50% 
nos restantes períodos em todas as tarifas EMEL. 

No mandato anterior foi aprovado por maioria o MOVE Lisboa – Visão Estratégica para a 
Mobilidade 2030, onde é explicito que lisboa ambiciona reduzir para 34% o número de 
deslocações de automóvel e aumentar a quota modal da mobilidade verde (andar a pé, 
bicicleta e transporte público). Com o automóvel a ter em 2017 na cidade uma repartição de 
46% (INE), essa ambição representa uma redução de 28% dos carros que circulam 
atualmente na capital portuguesa. O MOVE Lisboa estabelece ainda a triplicação do número 
de viagens realizadas em bicicleta até 2025. 

O MOVE Lisboa, foi um documento aprovado em reunião de Câmara no final de 2019 com 
maioria de 11 vereadores, incluindo o voto favorável dos dois vereadores do PSD.  

Nas grandes Opções do Plano (GOPS) na área da sustentabilidade que comporta 40,9% da 
fatia do orçamento prevista para 2022 não consta qualquer medida sobre a redução das 
emissões de dióxido de azoto ou sobre a redução da circulação automóvel na cidade, 
referindo como resposta política urgente para as questões da sustentabilidade a redefinição 
da oferta de estacionamento, a melhoria das condições da mobilidade suave com mais 
informação, segurança, conforto e funcionalidade, embora referindo a transição de um 
modelo de cidade baseado no carro para um modelo de cidade baseado na proximidade e 
que alavanque as novas tecnologias de mobilidade. 

Um desconto de 50% na tarifa da EMEL na cidade é uma medida promotora do uso do 
veículo automóvel privado, em detrimento do transporte público e poderá desajudar no 
cumprimento das quotas estabelecidas para 2030, e com várias consequências negativas, 
como o aumento dos congestionamentos, e poluição, nomeadamente o aumento dos 
valores do dióxido de azoto, correndo o risco de se ultrapassarem os valores limites 
estabelecidos pela União Europeia. 

Poderá inclusivamente aumentar o tráfego de procura de estacionamento, ao aumentar o 
desejo de estacionar por parte de Lisboetas, em competição com visitantes da cidade, num 
contexto de uma oferta que será sempre limitada e escassa. 

Representa ainda uma redução significativa da receita da EMEL, e a necessidade de um 
investimento pela CML já de €2,5M só no primeiro ano, desconhecendo-se também o 
potencial impacto sobre a performance económica da EMEL, com drástica redução de 
receita acompanhada das necessidades de reconfiguração tecnológicas e redefinição de 



processos, numa altura em que tal como reconhecido no Plano de Atividades e Orçamento 
(PAO) da empresa, em contexto de pandemia a quebra da necessidade de deslocações levou 
a uma descida acentuada na procura de estacionamento, porém a adoção recente e 
tendência de esquemas de teletrabalho parcial poderá ainda levar antigos utilizadores de 
transportes públicos a tomar o automóvel particular como escolha, o que claramente 
elevará a procura de estacionamento e tráfego na cidade. 

Assim os deputados municipais independentes, abaixo indicados, dos Cidadãos por Lisboa, 
vêm propor à Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 11 de janeiro de 2022, que ao 
abrigo da alínea c) do artigo 15º do Regimento, recomende à CML que: 

-Reavalie o impacto da medida de redução do tarifário da EMEL, à luz dos princípios da 
promoção da sustentabilidade ambiental, da redução de tráfego automóvel na cidade e da 
promoção da utilização do transporte público, dos meios da mobilidade suave e da melhoria 
das acessibilidades; 

-Em sede de discussão do orçamento municipal, reforce o investimento na rede de 
transportes públicos, nomeadamente na melhoria da sua acessibilidade para todas as 
pessoas, em particular para as pessoas com deficiência. 
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