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Necessidade

Servir a competitividade da economia e os cidadãos

Análise deve ser abrangente:

- No tempo, considerando horizontes temporais alargados

(décadas)

- No espaço: considerar as necessidades de internacionalização

da economia portuguesa

- No sistema de transportes, que em geral devem funcionar em

conjunto



Importações

(106 euros)

Exportações

(106 euros)

Total

(106 euros)

% total

UE 37 611 30 922 68 533 70%

Resto do mundo 15 850 13 107 28 957 30%

Total

(106 euros)

Rodoviário

(106 euros)

Marítimo

(106 euros)

Aéreo

(106 euros)

Outros

(106 euros)

Importações 37 611 31 469 4 265 684 1 192

Exportações 30 921 23 850 5 340 1 250 482

Total 68 532 55 319 9 605 1 934 1 674

Mercados globais: interdependência económica  uma das razões

da criação da CEE/UE

Principal parceiro comercial de Portugal: UE 

Na Europa Portugal é periférico  precisamos de meios 

competitivos para importar e exportar

Rodovia: 81%       Ferroviário  3%           Marítimo: 14%

Vias terrestres e marítimas  as empresas precisam de ambas

(Ref 53, 2012)

(Ref 53)



Porque é que a ferrovia actual é tão pouco competitiva?

• Pendentes elevadas

• Linhas de resguardo não permitem comboios de 750 m

• Não é interoperável: diferenças de bitola, sistema eléctrico e

sistema de sinalização e controle de velocidade com os

standards europeus

• À escala europeia  gestão e regulação: falta de concorrência,

gestão por empresas nacionais quase monopolistas e

consequente falta de dimensão europeia, por exemplo na

atribuição de canal-horário

• ………………………………………….





Falta de interoperabilidade ferroviária: problema principal 

BITOLA 
afecta tanto o material rebocado (vagons) como de tracção

(locomotivas).

Comboios portugueses não entram 

em França. Dentro de alguns anos, 

nem em Espanha entrarão.

 ILHA FERROVIÁRIA



A ferrovia não interoperável é menos competitiva devido aos

transbordos:

- Custos e percas de tempo 

- Sincronização de horários

- Problemas de capacidade:

22 000 camiões por dia atravessam os

Pirinéus



Livro Branco da Comissão Europeia: European Transport Policy

for 2010: Time to Decide (ref 2, pag 30, e ref 57)

Ferrovia só pode ser totalmente competitiva

se for interoperável



Rodovia
Está a perder competitividade devido aos constrangimentos

- Ambientais:

- poluição

- ruído

- congestionamento

- Energéticos:

- aumento do preço do petróleo

- incertezas sobre desenvolvimento de combustíveis

alternativos

- incertezas sobre desenvolvimento de veículos eléctricos



White Paper: European Transport

Policy for 2010. Time to Decide

(Ref 2, ref 57)



(Ref 2, ref 57)













Passagens rodoviárias dos Pirinéus

 Congestionamento  Insustentabilidade

Ref 50, pag 78 - Observatorio hispano-francês de Tráfico en

los Pirineos, Documento nº5, Dezembro de 2008



(ref 41, pag 28) 



(Ref 42)



Une façon, d’une part, d’éviter les risques d’une saturation

progressive du réseau (prévue à l’horizon 2030, si rien n’est fait),

d’autre part de lutter contre le mur de camions qui chaque jour

encombre les routes et pollue l’atmosphère jusqu’à la frontière

espagnole. (ref 58, LGV Sud, pag 3)



P: Se tanto a França como a Espanha consideram excessivo o

nº de camiões nas fronteiras entre ambos os países, porque

razão ainda não restringiram a passagem dos camiões?

R: Porque ainda não têm uma alternativa competitiva e com

capacidade suficiente.

Essa alternativa tem de se basear essencialmente na ferrovia: é

a rede ferroviária de bitola europeia em Espanha e uma nova

Linha de Alta Velocidade em França até à fronteira espanhola

em Irun (já existe uma do outro lado dos Pirinéus)

Quais os prazos prováveis para construir esta alternativa?



(Ref 21)

De acordo com esta nota de imprensa, em 2020 a rede de

bitola europeia em Espanha ligará directamente todos os

principais portos e plataformas logísticas à rede ferroviárias

da EUE sem necessidade de transbordos





Pag II. 215

Ref 47 - Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivienda, PITVI (2012 – 2024)

Pag II. 216

Pag II. 216



• A nota de imprensa que apontava para 2020 foi emitida em

2011, ou seja, antes de terminar a redução de verbas prevista

para investimentos nos transportes até 2024 no PITVI.

• Em 2011 o investimento era de 1,2% do PIB e durante o período

de 2013 a 2024 será de 0,8% do PIB, uma redução para 2/3

• Nesta proporção a conclusão das obras deverá ocorrer em

2025, podendo admitir-se uma folga até 2030.

• França: “Une seconde phase sera, quant à elle, constituée de la

ligne nouvelle entre Dax et la frontière espagnole avec

l’objectif d’une mise en service au plus tard à l’horizon 2032, en

fonction de la saturation de la ligne existante ”. (ref 58, LGV Sud)



2030 

1. Espanha e França terão uma alternativa competitiva ao tráfego

rodoviário nas fronteiras dos Pirinéus

2. Espanha e França já manifestaram todo o interesse em reduzir

o nº de camiões em geral, e nestas fronteiras em particular

1 + 2  serão tomadas medidas para reduzir muito

substancialmente o nº de camiões nas fronteiras

dos Pirinéus, o que se poderia designar por 

“bloqueio rodoviário dos Pirinéus”



PORTUGAL

Alternativas:

1 – seguir a política espanhola e construir rapidamente uma

rede ferroviária competitiva em bitola europeia

2 – fazer pouco ou nada até ficar isolado dos mercados do

centro da Europa, até mesma da Espanha, porque a rodovia vai

perder competitividade em toda a Espanha.

P.S. A rede deverá ser mista (passageiros e mercadorias) mas a

discussão centra-se nas mercadorias.



Corredor Aveiro – Salamanca – Irun
O mais importante para a economia portuguesa. 

- Serve o país inteiro

- 2/3 das exportações portuguesas geram-se no Centro e Norte



Rede Core da União Europeia, com financiamento prioritário



Ligação  Aveiro-Salamanca

Governo/GT IEVA/REFER – 3º carril na Linha da Beira Alta

Alternativa – Linha nova em via dupla

Argumento da REFER – Linha da Beira Alta tem capacidade

suficiente



Informação do domínio público

Existem estudos mas são

“reservados”

Tráfego ferroviário na fronteira

de Vilar Formoso:

2010 – 430 000 t (observado)

2030 – 1841 000 t (calculado)



Previsões de tráfego



O documento não explica como se

previu a variação dos factores que

determinam as escolhas modais

(preço, tempo, fiabilidade,

frequência, etc..) ao longo do tempo

até 2030

Foram consideradas os aumentos de portagens e impostos

sobre o transporte rodoviário, no cálculo da repartição modal

em 2030 ? Não se sabe.



Como é que o “bloqueio rodoviário dos Pirinéus” vai afectar a

repartição modal em 2030? Nem sequer se sabe se essa

questão e os seus efeitos foram estudados.

é impossível escrutinar as previsões de tráfego.

com a informação disponibilizada publicamente, podia-se tirar

a conclusão que se quisesse

Porque razão os estudos são “reservados”?

REFER teria interesse em divulgar para mostrar que a decisão

entre 3º carril e Linha nova está bem fundamentada. Ou não está?



Linhas ferroviárias – terão que servir a economia durante

décadas. Provavelmente depois do que se fizer (3º

carril ou Linha nova), Portugal não terá dinheiro para fazer outra Linha no mesmo

Corredor (por exemplo com as verbas, condicionais, do Acordo de Parceria, só uma

nova Linha Lisboa Porto demoraria cerca de 50 anos).

Como é possível tomar uma decisão destas verificando a

capacidade apenas para os primeiros 10 anos de operação

(2030, pois inicialmente pensava-se construir até 2020) ?

Acordo de Parceria – provavelmente não se fará nada até 2020.

A obra deve terminar (se se fizer) depois da data para a qual foi

feito o estudo de tráfego.



Processo de decisão enferma de: 

Falta de transparência

Falta de visão estratégica



Tráfego diário actual na Linha da Beira Alta (comboios por dia

nos 2 sentidos)

- 14 comboios de passageiros (actuais)

- 6 comboios de mercadorias

- Capacidade total: 34 a 36 comboios

- Capacidade disponível: 15 comboios



Camiões nas fronteiras portuguesas a norte: 3265+203+753=4221



D < 300Km  susceptibilidade de transferência para a ferrovia: baixa

Fronteiras da Galiza: essencialmente tráfego local

Carga de 50 camiões  1 comboio de 750m

Carga rodoviária que se circulasse na ferrovia (em 2008) usaria

a Linha da Beira Alta: 4000 camiões  80 comboios



Indicadores de evolução futura do comércio Portugal-UE

Camiões nos Pirinéus entre 1885 e 2007: + 8,5% ao ano

Tráfego de mercadorias Portugal-UE e PIBportuguês:

Variação do comércio terrestre Portugal –

EU

Variação do PIB

1999 – 2003 5,3% 1,7%

2004 – 2008 0,8% 1,6%

2009 – 2012 3,3% -1,3%



Projecções para o futuro

Comércio terrestre Portugal UE cresce a 1,5% ao ano (cenário

de estagnação económica durante décadas) até 2050

 carga multiplica por 1,8 até 2050 144 comboios

- Capacidade da Linha da Beira Alta = 10,4%

- Com crescimento do tráfego como de 2009 a 2012 até 2050:

capacidade da Linha da Beira Alta = 6%

- Mais de 90% do comércio Portugal-UE ficava dependente da

rodovia



Objectivos de transferência modal da UE

(50% da quota da rodovia (em ton) = 31% do total)

(Ref

54)



É assim que se quer baixar os

custos de transporte e logística para

as empresas serem mais

competitivas ?

É assim que se quer captar investimento ?



Fundos CEF

11 300 M euros – países da Coesão (Portugal: 500 M euros, se

apresentar projectos credíveis até Fevereiro de 2016)

11 900 M euros – para todos os países da UE, numa base

competitiva entre projectos

Execução do PETI3+ precisava de mais de 3 000 M de euros da UE



Espanha vai apresentar projectos credíveis para obter Fundos

CEF

Portugal vai apresentar algum projecto credível de Linhas em

bitola europeia para obter Fundos CEF ?

No período 2007-2013 Portugal perdeu 383 milhões de euros das

RTE-T por ter parado por completo o projecto da Linha Poceirão-

Caia (ref 27)

(ref 47, pag II.219)



(Ref 17)





por mais negativas que sejam as

consequências para a competitividade da economia*

* frase acrescentada pelo autor

Portugal e Espanha – diferenças entre níveis de investimento

na ferrovia diferentes prioridades políticas



(Ref 31)

(Ref 30)



Corredor Atlântico

A REFER tem projectos credíveis (linhas interoperáveis) para

concorrer aos Fundos CEF ?

(Ref 63)



Documento apresentado ao Sr Secretário de Estado das 

Infraestruturas, dr Sérgio Monteiro, em Dezembro de 2011

(ref 18)





www.adfersit.pt
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