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Desde o ano de 1950 que há trânsito de vagões de mercadorias, 
com mudança de eixos e bogies entre a Península Ibérica e 
França, através das fronteiras de Hendaye e Cerbére. 
Desde 1969 até 1995, existiu mudança de bogies para carruagens 
Cama e Couchette, em Hendaye. 
Desde 1969 em Port Bou, em 1981 em Irún Paseo de Colón, 
“cmbiadores de ancho” para composições TALGO de eixo 
telescópico asseguraram serviços diretos de passageiros 
Barcelona-Genéva, Barcelona-Paris e Madrid-Paris. 
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Para os 30% de carga terrestre internacional (todos os 
modos), estabelecidos entre Portugal e a Europa além-
Península Ibérica, aos quais correpondem menos de 5% à 
ferrovia, a penalização de 120 minutos, necessários para a 
mudança de eixos e/ou bogies, de 1668mm para 1435mm de 
uma composição inteira, não é significtiva numa viagem de 
50 a 60h (exemplo: Lisboa-Bobadela a Manheim). 
A tese “bitolista” nunca foi capaz de apresentar números 
cabais da ELASTICIDADE DA PROCURA EM ORDEM AO 
TEMPO, PARA OS DIFERENTES TIPOS DE 
MERCADORIA TRANSPORTADA. 
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A tese de que “a bitola Ibérica é impeditiva do 
desenvolvimento do tráfego ferroviário de mercadorias, 
entre a Península Ibérica e a restante Europa”, é incapaz de 
explicar a emergência de fenómenos novos, tais como 
serviços ferroviários regulares, entre a Republica Popular da 
China e Madrid/Zeebrugge, que atravessam várias bitolas 
(1435mm, 1520mm do Cazaquistão à Bielo-Rússia), 1435mm 
até aos Pirenéus e 1668mm a Oeste dos mesmos. Além do 
trânsito por sistemas com várias atrelagens, electrificações 
e sinalização.  
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O emprego generalizado do Eixo Telescópico (ou de 
geometria variável), de tipo OGI/AZVI, a praticamente 
todo o parque de vagões de mercadorias Ibérico, quer 
do operador Estatal RENFE cargas, quer dos demais 
Operadores Privados, tornará a curto prazo obsoletas 
as instalações de mudança de eixos de Hendaye e 
Cerbére, com uma operação de 120mn a reduzir-se a 
10mn, e dispensando logística de aprovisionamento de 
eixos/bogies de 1668mm e 1435mm. 
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O EIXO TELESCÓPICO, com emprego generalizado no 
parque de vagões de mercadorias, esvazia de qualquer 
contexto a necessidade de “migração de bitola”, dos cerca de 
20.000 Km de vias convencionais de 1668mm, existentes na 
Península Ibérica. 
Tal como é pratica rotineira em Espanha, no trânsito de 
composições de passageiros entre LAVs e Rede 
Convencional, também os vagões de mercadorias com 
carga por eixo de 22,5ton, poderão transitar sem demora, 
através das fronteiras Pirenaicas, passando por um 
“cambiador”, em movimento. 
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O EIXO TELESCÓPICO, com emprego generalizado no 
parque de vagões de mercadorias, esvazia de qualquer 
contexto a necessidade de “migração de bitola”, dos 
cerca de 20.000 Km de vias convencionais de 1668mm, 
existentes na Península Ibérica. 
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Independentemente, da diferença de bitolas nos 
Pirenéus, o Modo Ferroviário, não consegue afirmar-se 
em mais de 6% da totalidade dos movimentos de 
cargas intra-Ibéricos… E A BITOLA  (1668mm) É 
AMESMA! 
A Bitola Ibérica não transforma Portugal numa Ilha 
Ferroviária. MAS PORTUGAL É, DE FACTO, UMA 
ILHA FERROVIÁRIA! E porque motivo(s)? 
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Em três décadas de Integração Europeia, Portugal 
liquidou a sua Rede Ferroviária. O sistema ferroviário 
que resta a Portugal. Resume-se a um Corredor Braga-
Faro com Ramais, a maior parte sem nexo, 
conectividade ou susceptíveis de criar escala. 
O sistema ferroviário carece de cobertura territorial 
(cidades como Viseu, Estremoz, Vila Real, etc. já não 
têm acesso ao transporte ferroviário). 
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Portugal possuía em 1982, cinco fronteiras ferroviárias 
abertas a todos os tráfegos. Dessas restam apenas três, 
em serviço. As duas que estão encerradas (Barca de 
Alva e Marvão), correspondem a pontos fronteiriços 
dos trajetos mais diretos e menos extensos entre 
Madrid e Leixões e Madrid e o Porto de Lisboa, 
respetivamente. 
Portugal é o único país continental da UE, onde a 
extensão de rede ferroviária é ultrapassada pela das 
Auto-Estradas. 
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1) Em 2017 existiam em Portugal 2400 Km de ferrovia 

ativa… 
 
 
 
 

2) 2) Contra 3100 Km de Auto-Estradas modernas 
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Portugal tem uma OFERTA FERROVIÁRIA QUE É 
ESTRUTURALMENTE INFLEXÍVEL. 
 
O modo ferrovário em Portugal não consegue 
responder às necessidades de Mobilidade dos 
Cidadãos, e é incapaz de atender aos desafios das 
empresas, sobretudo das PME e micro-empresas. 
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Melhor ilustração da “Ilha Ferroviária” em que Portugal se 
transformou, é atender aos tempos de viagem intra-
Ibéricos, no Transporte de Passageiros, no Horizonte 2020: 
- Madrid-Barcelona: 624 Km em 2h25mn 
- Madrid-Sevilla: 471 Km em 2h15mn 
- Madrid-Valencia: 391 Km em 1h35mn 
- Madrid-Vigo: 630 Km em 3h30mn 
- MADRID-LISBOA: 800 Km (via BA): DEZ HORAS DE 

VIAGEM, TAL COMO HÁ UM SÉCULO!!! 
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Que posição vai ter Portugal no Turismo, 
completamente arredado da Rede Transeuropeia de 
Alta Velocidade, sendo uma Ilha Ferroviária a OESTE 
DA EXTREMADURA ESPANHOLA E DE TODA A UE? 
Como pretende Portugal atrair Novas Indústrias, de 
Base Tecnológica e I & D, longe de toda a restante 
Península??? 
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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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