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Como apareceu ...

Fruto dos contactos com Técnicos da Alta Velocidade francesa e 
espanhola (2005-2006), cedo se chegou à conclusão de que, para 
Portugal, a prioridade teria de ser a introdução da bitola europeia 
(UIC) na sua rede ferroviária primária, toda ela para serviço de 
passageiros e de mercadorias.

Sem isso, o País ficaria irremediavelmente ainda mais isolado da 
restante Europa, perderia competitividade industrial e não 
cumpriria com as Directivas Comunitárias sobre energia, meio 
ambiente e segurança.

As dimensões de Portugal e as distância entre as suas cidades 
justificam que as futuras linhas férreas sejam projectadas de 
acordo com as funções e as distâncias de cada linha, tendo em 
conta critérios de custo/benefício, e isso não conduz 
necessariamente a linhas da categoria I da Alta Velocidade.
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... e para que serve

O estudo pretende evidenciar a necessidade e urgência de um 
Plano Integrado de Transportes, a nível nacional, antes que se 
concretizem obras que, por serem avulsas ou carecerem de 
fundamentação técnico-económica, possam comprometer a 
eficácia dos recursos mobilizados e do próprio Plano.

Por isso se propõe um amplo debate nacional, extensivo a 
todos os cidadãos e associações cívicas.

Este é o caminho normal e é também o que evitará hesitações 
e indefinições futuras, uma vez que pressupõe que se possa 
alcançar um prévio consenso nacional.
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Enquadramento externo
EU : - Directivas (redes transeuropeias, ambiente, segurança, energia)

- Projectos Prioritários
- Interoperabilidade

Espanha :
- PEIT 2005-2020 e sua evolução

Conceitos
- Bitolas
- Gabarit’s
- Alta Velocidade 
- Capacidade e saturação de uma linha

Contributo para um PIT nacional
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Contributo para um PIT nacional
Recomendações

O consumo da energia
e sua hierarquização

MODOS   listados segundo o consumo crescente 
de energia

Nada fazer
Fluvial                                                         
Metro/Comboio                                    
Camião                                                 
Carro                                                           
Avião

Para o mesmo comboio, o consumo a 300 km/h aumenta 44 % relativamente ao que se 
regista a 250 km/h  e essa diferença agrava-se para 96 % se a velocidade for de 350 km/h.
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Contributo para um PIT nacional – Prioridade à bitola UIC

As Redes Transeuropeias de Transportes.    RTE-T ou (TEN-T).

Projectos prioritários (PP) e Directivas Comunitárias

· PP nº 1 - Eixo ferroviário Berlim-Verona/Milão-Bolonha-Nápoles-Messina-Palermo, a concluir até 2015, co 
ordenado por Karel van Miert ;

· PP nº 3 - Eixo ferroviário de alta velocidade do sudoeste europeu, em que Portugal está incluído, inicialmente 
coordenado por Etienne Davignon e actualmente por Carlo Secchi, a concluir em :

Lisboa/Porto – Madrid, 2011
Madrid – Barcelona, 2005
Barcelona – Figueras – Perpignan, 2008
Perpignan – Montpellier, 2015
Montpellier – Nîmes, 2010
Irun/Hendaye – Dax, 2010 (troço transfronteiriço)
Dax – Bordéus, 2020
Bordéus – Tours, 2015

· PP nº 6 - Eixo ferroviário Lyon – Trieste – Divaca – Ljubljana – Budapeste – fronteira ucraniana, a concluir até
2017, coordenado inicialmente por Loyola de Palacio, entretanto falecida ;

· PP nº 17 - Eixo ferroviário Paris – Estrasburgo – Stuttgart – Viena – Bratislava, a concluir até 2015, coordenado por 
Péter Bálazs ;

· PP nº 27 - Eixo ferroviário “Rail Baltica” Varsóvia – Kaunas – Riga – Tallin, a concluir até 2016, coordenado por 
Pavel Telicka ;

- PP para implementação do sistema de gestão de tráfego ferroviário ERTMS e da interoperabilidade nos 20.000 
km de corredores que constituirão a rede definida pela Comissão.
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As Redes Transeuropeias de Transportes.    RTE-T ou (TEN-T).

Projectos prioritários (PP) e Directivas Comunitárias

Os grandes eixos ferroviários resultantes
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O PEIT 2005-2020 
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Bitola

Mesa de rolamento

Bitola ibérica :   1668 mm

Bitola europeia:  1435 mm

Contributo para um PIT nacional – Prioridade à bitola UIC

Bitolas

Diferença : 233 mm
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Gabarit´s e bitolas

Gabarit’s

Contributo para um PIT nacional – Prioridade à bitola UIC
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As 3 categorias da Alta Velocidade

De acordo com a Directiva de 23 de Julho de 1996, a Alta Velocidade 
admite 3 categorias:

Categoria I – linhas especialmente construídas para alta velocidade e 
equipadas para velocidades iguais ou superiores a 250 km/h ;

Categoria II – linhas especialmente adaptadas para alta velocidade e 
equipadas para velocidades iguais ou superiores a 200 km/h ;

Categoria III – Linhas especialmente adaptadas para alta velocidade, 
com condicionalismos topográficos ou de meio urbano, em que a 
velocidade deverá ser adaptada caso a caso.

Como se vê, há “alta velocidade” para todas as velocidades.  A 
questão é saber, quando se fala de alta velocidade, de que categoria 
estamos a falar.

Contributo para um PIT nacional

Estratégia proposta
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Cimeira Ibérica de 2005
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Estratégia proposta

De que precisamos ?

Objectivos nacionais claros e que permitam organizar um Plano Integrado de Transportes, 
a ser implementado num período adequado às necessidades actuais e futuras do País e à

sua capacidade financeira.
É, portanto, um Plano contendo todas as intervenções/obras a executar , hierarquizando-as 

de acordo com a sua prioridade e articulação funcional.

Este estudo baseia-se na necessidade e urgência em conceber e construir uma rede 
ferroviária de bitola europeia, acompanhando a evolução que se verifica em Espanha, devido 

ao seu PEIT 2005-2020, sem a qual ficaremos ainda mais isolados do resto da Europa, 
incluindo Espanha, tornando mais difíceis e mais caras as nossas importação e exportações.

Esta rede deverá garantir, em 1ª prioridade, o acesso aos nossos principais portos, 
plataformas logísticas e polos industriais, portanto, uma rede mista (passageiros e 

mercadorias), melhorando significativamente a sua competitividade e contribuindo para a 
racionalização do consumo energético e para a redução de emissão de contaminantes para 

a atmosfera.

Haverá, pois, que voltar a negociar com Espanha e com a UE.
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Rede UIC 2013

15



16

Contributo para um PIT nacional

Rede UIC 2017

Principal porta estratégica de 
saída e entrada de mercadorias 
para a Europa além Pirinéus.
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A rede de bitola UIC
proposta – objectivo 2022

17

Nova linha do Oeste :
Est. Central (Entrecampos) - Leiria

Linhas a avaliar devidamente
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A rede de bitola UIC
proposta - objectivo

O eixo Atlântico

19
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Objectivo  P 2022
300 km/h

250 km/h

200 km/h

140-160 km/h

Objectivo P 2025

Contributo para um PIT nacional
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A rede de bitola UIC
proposta – objectivo 2022

A partir de Lisboa
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REDE DE BITOLA UIC NA REGIÃO DE LISBOA 

Contributo para um PIT nacional

Grande Lisboa

– Versão com o NAL no C T Alcochete
       L. Norte actual     L. Norte AV (Eixo Atlântico) 
 

 
 
              Eixo Atlântico 
            Sines e Sul (Faro) 
 

Linha  mista AV + mercadorias 
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Grande Lisboa

Travessia em túnel, em Alverca
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Grande Lisboa

Área de influência do NAL
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Grande Lisboa – o futuro da Portela

London  Gatwick

Fonte das imagens : Rui Rodrigues
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Grande Lisboa 

E se o NAL for 
adiado ou não for 
em Alcochete ?
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Grande Lisboa 
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Grande Lisboa

Solução Trafaria + Costa

(fecho da Golada)
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Barreiro

Trafaria

Contributo para um PIT nacional

Grande Lisboa

Solução Trafaria + Costa

Futura ligação ao Barreiro em rede de bitola UIC

para passageiros e mercadorias



29

Contributo para um PIT nacional

Grande Porto
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Grande Porto
Inclusão do aeroporto Sá Carneiro no itinerário Porto-Vigo
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Contributo para um PIT nacional
Custos e Programação
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Em que difere de outros

Este estudo visa ser um contributo para se chegar a um Plano Integrado de 
Transportes (PIT) nacional, tendo como base uma futura rede ferroviária de bitola 
UIC e serviço misto. 

O primeiro Plano Integrado que se conhece foi apresentado publicamente pelo Sr. 
Engº Pompeu Santos.
O Prof. Diogo Pinto também tem uma abordagem integrada dos Transportes, o 
mesmo acontecendo com os trabalhos publicados pelo Engº Rui Rodrigues.
Igualmente, o Prof. António Brotas defende que deve ser dada a maior prioridade à
elaboração de um Plano Integrado.

Embora com concepções naturalmente não coincidentes, todos estes autores 
destacam a necessidade e a urgência de um Plano Integrado de Transportes, que 
valide todas as obras anunciadas, como sucede nos demais Países ocidentais.

Os planos da RAVE não constituem um PIT e parecem até assumir pressupostos 
que nem se adequam às características geográficas nem à situação económica do 
nosso País.  

Tal é o que mostram os quadros seguintes.
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Em que difere de outros
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Aspectos Plano Integrado RAVE

Conceitos-base - A prioridade é para a bitola 
UIC, para que os portos, as 
plataformas logísticas e os 
polos industriais tenham uma 
forma de acesso fácil e 
económico a Espanha e 
restante Europa, visando a 
sua competitividade interna e 
internacional.
- A velocidade de cada linha 
será a adequada à sua 
extensão e tipo de serviço.
- O traçado da rede valoriza a 
sua capacidade para 
satisfazer o tráfego de 
mercadorias, com total 
flexibilidade no espaço 
nacional

- A única prioridade da 
RAVE parece ser a de 
responder apenas (e mal) 
ao acordado nas Cimeiras 
ibéricas, dando 
cumprimento ao 
prolongamento das linhas 
espanholas de “AV”, em 
vez de focar a sua atenção 
na urgência em 
implementar uma rede de 
bitola UIC, o que requer um 
Plano.
- O traçado da pequena 
rede foca-se principalmente 
no transporte de 
passageiros. A linha 
Lisboa-Porto, sendo 
exclusiva para passageiros, 
inviabilizará a flexibilidade 
do transporte de 
mercadorias nacional e 
internacional.
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Em que difere de outros

Tipo de rede 
ferroviária

Contributo para um PIT nacional

- Rede de bitola UIC, mista, 
para as 3 categorias de AV, 
adequada às distâncias e às 
funções de cada linha.
Só a futura linha Lisboa-Madrid 
será para a velocidade de 300 
km/h, permitindo cobrir o 
percurso em 2H30, com 3 
paragens intermédias, ou em 
2H10, sem paragens.
- O projecto destas linhas só
admite pendentes máximas de 
18 m/km, sendo 10 m/km um 
valor aconselhável.

- Linhas de bitola UIC, 
mistas, não caracterizando 
as categorias  de AV, e uma 
linha nova de bitola ibérica 
(sem utilidade, no futuro), 
entre Sines e Badajoz, 
limitativa da competitividade 
do porto de Sines como 
porto europeu, por não ser 
em bitola UIC.
- Pendentes até 35 m/km na 
linha Lisboa-Porto impedem 
o tráfego de mercadorias 
sobre ela. Uma falha grave.

Portos, 
plataformas  
logísticas 
e  polos industriais 

A construção da rede nacional 
de bitola UIC proposta confere 
a prioridade máxima à sua 
ligação aos portos, plataformas 
logísticas e polos industriais, 
procurando antecipar a sua 
rentabilização e a da própria 
rede de transportes.

Para além de garantir a 
acessibilidade da plataforma 
logística do Poceirão à rede 
de bitola UIC, a RAVE é
omissa quanto aos portos e 
restantes plataformas 
logísticas e polos industriais,
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Grandes Obras :

- Travessia do Tejo

- Entrada em Lisboa 

- Novo Aeoroporto

As grandes obras só fazem 
sentido à luz de um 

Plano:

- A travessia ferroviária do Tejo 
deverá ser em túnel imerso, 
entre Alverca e Alcochete. É

50% mais barata, tem 
equivalente funcionalidade 

ferroviária, evita a construção 
da ponte Chelas-Barreiro e os 
problemas a ela associados 
(disfunção, imagem, ambiente, 

custo).

- Tal como para Badajoz e para 
Sul, a entrada da nova linha do 

Norte faz-se pela margem 
esquerda do Tejo, em comum 
com a futura linha para Madrid 

e Beiras.

- A rede UIC passa no NAL, 
conferindo-lhe uma área de 

influência máxima.  O estudo 
propõe a deslocação do NAL 

para oeste, para uma 
optimização global, e 

contempla uma solução 
alternativa no Montijo.

As grandes obras da 
RAVE são soluções 

avulsas, desarticuladas:

- A escolha de Chelas-
Barreiro para localização da 
TTT deveria ter resultado da 

análise da sua 
funcionalidade integrada 

num Plano global e não da 
comparação entre 

parâmetros secundários de 2 
pontes vistas isoladamente e 

com impacto negativo na 
navegabilidade e na imagem 

do estuário do Tejo.

- A entrada da nova linha do 
Norte em Lisboa faz-se pela 
margem direita, num traçado 
muito caro e que persiste em 
passar pela Ota, embora já

lá não vá haver um 
aeroporto.

- A rede em que a RAVE se 
baseia é a mesma que já

considerava quando o NAL 
estava previsto para a Ota, 

limitando-se a fazer um 
ramal para a sua nova 

localização, reduzindo-lhe 
competitividade e sendo 

incoerente com a solução 
para Pedras Rubras.
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Grandes obras :

Porto de Lisboa

- Estação do Oriente

-

As grandes obras só fazem 
sentido à luz de um 

Plano:

- - O estudo prevê a retirada 
de contentores do centro de 

Lisboa, transferindo o terminal 
de Alcântara para a Trafaria, 

onde terá acesso ferroviário ao 
eixo Norte-Sul por ramal, em 
bi-bitola, inserido na zona do 
Pragal e que poderá estender 
o serviço de passageiros até à
Costa da Caparica.  A partir do 
Pagal, um troço em bitola UIC 
pode ligar ao Barreiro, onde já
haverá rede UIC, assegurando 
o tráfego de mercadorias para 
toda a Europa e podendo até

estender o serviço de 
passageiros.

- A estação do Oriente poderá
ser utilizada provisoriamente 

como estação de Lisboa para a 
rede de bitola UIC, bastando 

construir um Terminal 
Internacional no VFT que lhe 

está anexo e adaptando Braço 
de Prata para as operações 

técnicas e logísticas da 
inversão dos comboios.

As grandes obras da 
RAVE são soluções 

avulsas, desarticuladas:

- A RAVE é omissa nesta 
matéria, que não tem que 

abordar. Mas acaba por vir 
defender publicamente o 
“rebatimanto” da linha de 

Cascais para a de Cintura, o 
que, se significar mudança 
para a bitola UIC, é uma 

forma indirecta de oferecer 
ao terminal de contentores 
de Alcântara um acesso à
rede de bitola UIC que não 

teria.

- A estação do Oriente carece 
de grandes modificações, 
envolvendo um impacto visual 
significativo e custos elevados.  
Nada disto lhe melhorará a 
centralidade nem a 
acessibilidade rodoviária.

A sua escolha como estação 
central de Lisboa baseou-se em 
estudos de 2004, quando o NAL 
se previa na Ota e não em 
Alcochete.
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Em que difere de outros

Grandes obras :

- Estação Central

Contributo para um PIT nacional

As grandes obras só fazem 
sentido à luz de um 

Plano:

- - A estação do Oriente poderá
ser utilizada provisoriamente 
como estação de Lisboa para a 
rede de bitola UIC, mas não 
tem a centralidade nem a 
acessibilidade adequadas.
Entre as alternativas  de Rego-
Entrecampos  e de Chelas, 
este estudo opta pela primeira, 
por ter melhor centralidade e 
acessibilidade, condições que 
a estação de Oriente não 
satisfaz

As grandes obras da 
RAVE são soluções 

avulsas, desarticuladas:

A RAVE não dispõe de 
qualquer estudo para uma 

estação efectivamente 
central e alternativa à do 

Oriente.
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Recomendações

A ligação ao sector
Industrial nacional
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Obrigado pela vossa atenção
Site contendo o PIT :  https://sites.google.com/site/planointegradodetransportes/

Luís Cabral da Silva
luis.c.silva.01@gmail.com

Out. 2009
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