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O Transporte Ferroviário em Portugal tem vindo 
sucessivamente a perder importância, desde a entrada do 
país nas Comunidades Europeias em 1986.

A contraciclo de toda a restante Europa, a ferrovia foi 
apartada dos grandes ciclos de investimento, quer a nível 
interno, quer a nível externo, com a exclusão de Portugal 
das REDES TRANSEUROPEIAS.
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De 1986 até à atualidade, Portugal deixou de ter rede ferroviária, 
resumindo-se o transporte ferroviário a um sistema residual, de 
configuração troncal, desprovido de CONETIVIDADE, ESCALA e 
COBERTURA TERRITORIAL. A oferta ferroviária tornou-se 
geograficamente  concentrada em zonas restritas do território.

A contraciclo de toda a restante Europa, a ferrovia foi apartada dos 
grandes ciclos de investimento, quer a nível interno, quer a nível 
externo, com a exclusão de Portugal das REDES TRANSEUROPEIAS.
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Evolução do Tráfego de Passageiros 1990-2008 em 
algumas redes Europeias 

    

 1989 2009 
Var1989/2009 
(%) 

Austria 
(Ferrov.Fed) 163,024 205,754 26,21086 

Belgica 142,008 220,379 55,18774 

Dinamarca 140,071 193,886 38,4198 

Finlândia 45,536 67,555 48,35515 

França 815,778 1078,047 32,14956 

Alemanha 1027,230 1883,321 83,33976 

Grecia 12,067 16,039 32,91622 

Irlanda 24,718 38,858 57,20528 

Italia 418,700 583,121 39,26941 

Luxemb. 10,930 17,039 55,89204 

Holanda 239,438 322,293 34,60395 

PORTUGAL 229,430 131,278 -42,7808 

Espanha (RENFE) 181,891 466,659 156,5597 

Suíça(Ferrov.Fed.) 258,684 327,530 26,61394 

Grã-Bret.(ATOC) 812,000 1238,754 52,55591 

Fonte: UIC    

 



O Ranking do Boston Consulting Group sobre as Redes 
Ferroviárias Europeias, coloca Portugal na 24ª posição 
entre 25 casos estudados, na sua edição de 2015. Três 
anos antes, Portugal ocupava a 23ª posição.
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O Ranking do Boston Consulting Group correlaciona 
Perfomance dos Sistemas Ferroviários Europeus com 
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA. Portugal 
apresenta-se como um caso nítido de SUBINVESTIMENTO 
EM INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA.
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Portugal carece de um PLANO FERROVIÁRIO desde 
1930. 

O Plano Ferroviário, é imprescindível, quer para a 
recuperação da REDE, quer para a integração nas 
Redes Transeuropeias, quer ainda para a ferrovia ser 
parte integrante do processo de Planeamento 
Territorial, e particularmente TRANSFRONTEIRIÇO.
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Portugal carece de Liberalização do Setor Ferroviário.
Formalmente, as Diretivas 12 a 14/2000 estão em vigor em 
Portugal, mas na prática resultam em nada. Entre os vários 
fatores explicativos podem encontrar-se:
1) Inexistência de mercado de “canal-horário” 

determinado pela atrofia da oferta que resulta da 
liquidação da Rede e sua substituição por um “sistema 
troncal”, isto é “Linha do Norte e Ramais”, sem nexo ou 
conectividade.

2) Processos de Licenciamento absurdos, não se 
compreendendo como nos anos 60, 70 e 80 do séc.XX a 
interpenetração de material circulante CP/RENFE era 
superior aos dias de hoje.
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O Sistema Troncal que resulta de uma rede ferroviária 
residual apresenta-se como CONSTRANGIMENTO 
ESTRUTURAL  para que a ferrovia possa assumir a 
forma de “indústria contestável” à luz do IV Pacote 
Ferroviário e Contratualização de Serviços, a partir de 
2019.

Como será afetada a capacidade em “canal-horário” em 
troços congestionados do tronco Braga-Faro, entre 
concorrentes de passageiros e carga, serviços de índole 
comercial, e outros de “obrigação de serviço público”?
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Portugal apresenta-se na atualidade (2016) como o único 
Estado-Membro Continental da União Europeia onde a 
quilometragem de via férrea é inferior à dos sistema de 
auto-estradas: 2400 Km de rede ativa versus 3100 Km de 
auto-estradas.
Não só a pratica Europeia é esmagadoramente maioritária 
no sentido de existência de Gestores de Infra-Estrutura
Exclusivamente Ferroviários, como a fórmula criada em 
Portugal em 2015 não perspectiva investimento, num 
contexto de concorrência entre objetivos e culturas 
antagónicas:Transporte Público versus Transporte 
Individual; Logística Inter-Modal versus Unimodalismo
Rodoviário. 
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Contrariamente às ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
O SETOR FERROVIÁRIO (MOPTC, 2006), o PETI não 
satisfaz três dimensões fundamentais, para o relançamento 
da ferrovia em Portugal:
-Não preconiza uma política de Rede Ferroviária que se 
distancie do modelo “troncal” e suas evidentes limitações 
técnicas;
-- Não se articula com as políticas de Ordenamento do 
Território e ignora o PNPOT;
-- Ignora por completo a dimensão TRANSEUROPEIA, em 
pleno desenvolvimento em território de Espanha, 
inclusivamente dirigido à fronteira comum aos Estados 
Ibéricos. 
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1) O recurso às soluções intermodais, afigura-se 
imprescindível para salvaguardar a logísticas das 
PME´s, completamente dependentes do transporte 
rodoviário em centenas de Kms, face a uma ferrovia que 
se tornou inflexível, com a adoção do modelo de 
“comboios completos”.

2) O transporte de camiões em vagões, plenamente 
difundido além-Pirinéus deve estar presente de forma 
prévia a qualquer política de internalização de custos 
externos do transporte rodoviário, sobretudo quando 
impostas por terceiros (como França).
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O transporte de tráfego portuário de carga 
contentorizada “inland” apresenta-se como outro 
potencial de desenvolvimento, designadamente no que 
concerne ao porto de águas profundas de Sines. No 
geral, este potencial é constrangido pela falta de 
conectividade com Espanha, agravado por linhas 
transfronteiriças desativadas, mesmo recentemente 
(2011). Algumas oportunidades, como o alargamento do 
Canal do Panamá poderão já não ser aproveitáveis, em 
virtude da morosidade de materialização de projetos 
como Évora-Elvas (92 Km), “em estudo” há 25 anos.
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A retoma do processo de adesão de Portugal à Rede 
Transeuropeia de Alta Velocidade deverá ser entendida 
como instrumento de ganho de escala territorial, tanto 
a nível do Eixo Atlântico, prolongado de Vigo a Setúbal 
num sistema metropolitano de escala planetária, como 
na articulação funcional das capitais Ibéricas, com 
integração conjunta dos respetivos mercados do 
Turismo e Serviços, num contexto de libertação de 
dependência petrolífera e redução de emissões.
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A secção central do Corredor Atlântico entre Lisboa e 
Porto através da Linha do Norte encontra-se esgotada e 
em fim de ciclo, como linha polivalente, acomodando 
simultaneamente serviços rápidos e lentos de 
passageiros, à mistura com composições de 
mercadorias. Não existe solução estrutural sem a 
construção (ainda que faseada) de um novo corredor 
dedicado a passageiros e encomendas-expresso.

A aceleração Norte-Sul beneficia as restantes linhas.
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A reabilitação da ferrovia em Portugal, no sentido da 
mesma ser retirada da condição de transporte marginal em 
que hoje se encontra, implica grandes investimentos em 
Infra-Estruturas. O financiamento terá que ser 
maioritariamente Europeu (Junkers ou outro).
O quadro institucional que vigora é desfavorável, a nível da 
gestão da infraestrutura ferroviária diluída num 
conglomerado rodoviário.
A liberalização de operadores de passageiros e carga pós-
2019 poderá exigir, por arrasto, a liberalização da infra-
estrutura numa lógica supra-nacional, apresentando-se 
imprescindível a desblindagem fronteiriça atualmente 
existente.
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