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Ligações Ferroviárias à Europa: 
Que linhas para o tráfego de mercadorias? 



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 



Objectivos de transferência modal da UE 

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

(Ref 
54) 







Alternativas à rodovia 
 

Auto-estradas do mar 
 

Vias férreas mais competitivas 



(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) 



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  
 



Eixos variáveis – solução apenas para a fase de 

transição da bitola, especialmente para passageiros 

 
 

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 





Além disto, é fácil perceber que se estes eixos fossem uma 

solução competitiva para a diferença das bitolas, a  Espanha 

não continuaria a investir na rede ferroviária de bitola europeia 

muitos milhares de milhões de euros por ano 



Situação em Espanha 









Não é minimamente credível que a Espanha faça este investimento apenas para 

favorecer a economia do País Basco e não para servir toda a Espanha 





http://img907.imageshack.us/img907/9256/iV2BxK.jpg 

P – linha exclusiva para 

comboios de passageiros 

1– plataforma de alta 

velocidade em via dupla. 

Em 1ª fase montagem de 

1 via em bitola ibérica 

2 – projecto suspenso 

3 – em obra 

4 – em estudo 

5 – via dupla de alta 

velocidade em bitola 

ibérica preparada para 

mudar para bitola 

europeia 
 

Rede de bitola europeia em Espanha em 2015 

http://img907.imageshack.us/img907/9256/iV2BxK.jpg


(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 
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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” 





Situação em Portugal 
- Ainda não há 1 km de linha em Bitola Europeia 

 
- A razão que se invoca é não criar ilhas ferroviárias dentro de 

cada país.  
 

⇒ Com esta desculpa Portugal só começará a construir linhas de 
bitola europeia depois de Espanha a colocar nas fronteiras 
portuguesas 

 

⇒ a rede portuguesa será uma ilha ferroviária 
na Europa 

 



  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) 



Via marítima como alternativa à ferrovia 
 

- Menor custo por ton.km 
 

- Menor frequência, tempo de trânsito e fiabilidade 
 
⇒A via marítima pode ser um alternativa para vários sectores de 

actividade económica 
 

⇒Não é uma alternativa competitiva para muitos sectores de 
actividade 
 

⇒A falta de vias competitivas, tanto marítimas como 

ferroviárias, tem consequências muito negativas para a 

competitividade da economia portuguesa 



PETI3+ e Portugal 2020 





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 



 
 

 
Governo/GT IEVA/REFER – bitola europeia na Linha da Beira 

Alta (em data incerta) 
 
Alternativa – Linha nova em via dupla 
 
Argumento da REFER – Linha da Beira Alta tem capacidade 
suficiente 





Previsões de tráfego 







Os estudos que servem de base às políticas ferroviárias dos 

Governos portugueses (Passos e Costa) são totalmente 

incompatíveis com as políticas da UE 



Investimento na infraestrutura ferroviária em Portugal 

⇒ Plano Ferrovia 2020:  investimento  ≈ 200 M euros 

Investimento na infraestrutura ferroviária em Espanha 



Investimento na infraestrutura 
ferroviária 

 
Espanha ≈ 4200M euros/ano 
 
Portugal ≈ 200M euros/ano 
 
Economia espanhola é 7 vezes maior que a portuguesa 
 
Espanha investe 21 vezes mais 
 
⇒O esforço de investimento em Espanha é o triplo do de Portugal 

 
⇒Portugal vai continuar a atrasar-se de Espanha, o seu principal 

competidor na atracção de investimento (recorde-se que a Espanha só 
tem 29 anos de avanço, pois começou a construir a rede de bitola europeia em 1988) 



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 ? 



OBRIGADO PELA VOSSA 

 ATENÇÃO 
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