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INTRODUÇÃO

Neste artigo será abordado um tema importantíssimo para Portugal - a
mudança de bitola (distância entre carris medida em alinhamento recto) na rede
ferroviária nacional.
VIA

BITOLA

MEDIDA (mm)

Ibérica

1668

Normal Europeia

Europeia

1435

Larga Russa

Russa

1524

Métrica

1000

Larga portuguesa e
espanhola

Estreita portuguesa
e europeia

A Península Ibérica possui uma bitola diferente da europeia, o que tem vindo
a prejudicar o nosso país e a Espanha, pois a exportação e importação dos produtos
provenientes dos nossos portos e restante território são afectadas por este grave
problema porque os comboios de mercadorias não podem circular livremente para a
Europa. As consequências económicas derivadas deste facto têm sido muito
importantes e agravar-se-ão ainda mais, no futuro, com a integração europeia, caso
não sejam tomadas as medidas adequadas.
Tentaremos analisar a melhor estratégia para solucionar esta situação.
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DISTÂNCIAS ENTRE CARRIS

BITOLA EUROPEIA E IBÉRICA

No século XIX, após as invasões francesas da Península Ibérica, foi
decidido pela Espanha, em 1844, por razões defensivas, construir uma rede
ferroviária com linhas de bitola (distância entre carris), diferente da bitola
francesa, por forma a que os comboios não pudessem circular entre ambos os
países. A distância entre carris, em Espanha, passou a ser de 1668 mm e a
europeia de 1435 mm. Portugal, por arrasto, teve que adoptar a bitola espanhola.
Esta medida, para o bem e para o mal, “isolou” a Península Ibérica e teve
enormes consequências políticas e económicas, passados todos estes anos. É
curioso observar que as alterações no caminho de ferro dependeram fortemente
da evolução política e histórica na Europa.
Em 1940, quando as tropas alemãs já dominavam toda a França, os três
principais objectivos militares, por ordem de importância, eram a derrota da
Inglaterra, a invasão da União Soviética devido às suas matérias primas e o
domínio de todo o Mediterrâneo. Para alcançar o terceiro objectivo, a Alemanha
teria que dominar Gibraltar e pretendia que, na altura, lhe fosse dada livre
passagem até aquele ponto estratégico. Hitler e Franco chegaram a ter um
encontro em Irun, mas não firmaram nenhum acordo. Chegou a ser pensado,
pela Alemanha, a hipótese de uma invasão por parte das suas tropas à Península
Ibérica e, na altura, foi efectuado um relatório sobre essa viabilidade. Concluiu-se
que as estradas eram péssimas e que a diferença de bitola também limitava
fortemente a deslocação e o transporte das tropas, o que, aliado à necessidade,
naquele momento, de prestar auxílio às tropas Italianas na Grécia, levou o
exército alemão a ocupar os Balcãs e a invasão da Península foi definitivamente
abandonada porque deixou de ser objectivo prioritário.
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Actualmente, a Espanha está a pagar bem caro a escolha efectuada em
1844, pois o tráfego ferroviário que mantém com a França é muito inferior ao que
esta tem, em proporção, com cada um dos seus vizinhos.
Outro exemplo recente foi o que aconteceu quando a União Europeia, em
1997, definiu corredores de transporte ferroviários europeus. O estabelecimento
de um desses corredores, que liga o sul ao centro da Europa, levou a que um
porto Italiano, o de Gioia Tauro que, há poucos anos, era praticamente
desconhecido, passou a ser o porto com maior volume de transporte de
contentores do Mediterrâneo, ultrapassando os portos de Barcelona, Valência e
Algeciras, apesar de estes terem condições de funcionamento muito superiores.
A explicação deste facto é muito simples – deve-se essencialmente à diferença
de bitola entre o país vizinho e o resto da Europa, o que origina perdas de tempo
na fronteira francesa e aumenta os custos.
Este problema obriga os operadores europeus a evitar o transporte de
mercadorias por Espanha e Portugal, levando-os a escolher os portos Italianos
ou os de outros países a norte da Europa. Consciente de toda esta situação, a
Renfe irá alterar progressivamente a sua bitola a curto prazo sobretudo nas
linhas que se dirijam para a Europa.

PRIORIDADES PARA PORTUGAL
Em relação às ligações de Portugal com o estrangeiro, podemos
considerar separadamente o transporte de passageiros e mercadorias. No que
respeita ao primeiro, o transporte para o resto da União Europeia continuará a
ser, na sua maioria, de avião, uma vez que os comboios de alta velocidade só
são competitivos em relação ao avião para distâncias inferiores a 750 Km.
Por ano, Portugal recebe cerca de 27 milhões de visitantes estrangeiros
mas, destes, só 12 milhões são considerados turistas. A maior parte são oriundos
da Europa Ocidental

2
Rui Filipe Rodrigues

Mudança de bitola

R. Unido
30%

Outros
20%
Bélgica
2%
EUA
3%
Itália
4%
França
4%

Espanha
7%

Alemanha
22%

P. Baixos
8%

No caso das mercadorias, a velocidade já não é tão importante, mas o seu
transporte ferroviário para a UE obriga a que seja efectuado em bitola europeia
enquanto que, para Espanha, poderá ser efectuado nas duas bitolas: a já
existente e a nova a construir. Assim, as linhas no sentido Oeste-Leste e que
tenham ligação à UE serão as primeiras a alterar a sua distância entre eixos
No interior do território nacional, sobretudo de Norte a Sul, podemos
manter a actual bitola por mais 20 a 25 anos. Nesta região, a Alta Velocidade
com velocidade máxima de 350 Km/h não é aconselhável porque a construção
destas linhas só se justifica entre cidades de vários milhões de habitantes e para
uma distância de 350 Km a 800 Km. Em Portugal, a distância entre as duas
maiores cidades é de 300 Km e é entre Lisboa e Porto que se efectua a maioria
das deslocações. O Algarve só possui 350 mil habitantes, triplicando esse valor
nos meses de Verão. Como o custo inicial de uma linha de Alta Velocidade varia
entre os 600 mil a 12 milhões de contos por Km, sendo o seu custo médio
aproximadamente de 3 milhões de contos por Km, para o nosso país, a Alta
Velocidade seria um desperdício.
A alternativa à Alta Velocidade chama-se Velocidade Elevada. Nestas
linhas, podem circular todos os tipos de composições, desde os comboios
pendulares de passageiros com Vmáx de 220 a 240 Km/h, comboios de Alta
Velocidade TGV (com velocidades inferiores a 220 Km/h) e comboios de
mercadorias, Suburbanos e Regionais com os mesmos sistemas de sinalização,
electrificação e desenho da via.
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Esta opção permite que os custos financeiros e ambientais sejam muito
inferiores às linhas TGV, sobretudo em regiões com relevo desfavorável, além de
servirem melhor as populações que estejam a médias distâncias.
Podemos concluir, pela forma como se encontra distribuída a população
portuguesa, que a melhor opção para ligar entre si as diferentes regiões de
Portugal, é a Velocidade Elevada.
A linha do Norte que, no futuro, será em grande parte em Velocidade
Elevada, é a coluna vertebral do sistema ferroviário nacional e a sua
modernização beneficiará não só todas as populações entre Lisboa e Porto mas
também as populações das linhas da Beira Alta e Beira Baixa, que dependem da
primeira, e reduzirá substancialmente os tempos de viagem entre os diversos
pontos do país.
Ao contrário, um hipotético TGV só iria beneficiar, sobretudo, as duas
maiores cidades. Mesmo nas estações intermédias, entre Lisboa e Porto, o
número de paragens seria tão reduzido que nem essas populações seriam
favorecidas com este meio de transporte.
NOTA
A grande prioridade para Portugal será a de assegurar as devidas ligações
ferroviárias, para o transporte de mercadorias, em linhas de bitola europeia
convencional ou Velocidade Elevada do seu território e portos à Europa. A Alta
Velocidade só será importante nas ligações Lisboa-Madrid. Do resto do
estrangeiro a maioria dos turistas virá sempre de Avião
Nas linhas de Alta Velocidade podem transportar-se mercadorias, desde
que estas não tenham um peso superior a 17 Toneladas por eixo. Transporte de
veículos terminados, correio e contentores pode ser possível, desde que se
respeite a carga acima referida. Contudo, o transporte de mercadorias, neste tipo
de linhas, é evitado por razões de prestígio ou em linhas de grande tráfego
devido à grande diferença de velocidade em relação aos comboios de
passageiros. Entre os dois países da Península Ibérica esse valor será muito
inferior aos que se verificam em França.
O transporte de mercadorias agrava os custos de manutenção porque
estas linhas têm que possuir um alinhamento perfeito dos carris, contudo, o
mercado justifica largamente esse aumento.
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As ligações de Portugal ao exterior serão coordenadas com os traçados já
definidos por Espanha. Nesse sentido, haverá uma ligação em Alta Velocidade
de Lisboa-Badajoz-Madrid, e outras duas, em velocidade elevada, desde PortoAveiro-Salamanca – Madrid ou Europa e Porto – Vigo, todas em bitola europeia.
A ligação Faro – Huelva será efectuada num prazo mais longínquo.
O

modelo

do

"T"

deitado,

anteriormente

sugerido

por

diversos

especialistas e que consistia em ligar Lisboa e Porto entre si e estas cidades a
Madrid, em Alta velocidade, vai ser abandonado por 3 razões principais.
•

A Espanha só aceita que a futura linha de Alta velocidade Lisboa Madrid
entre e saia do seu território por Badajoz. Mesmo que o país vizinho aceite
a saída por Cáceres, Portugal teria que pagar o troço até à fronteira.

•

A saída por Castelo Branco, em Alta Velocidade, teria custos astronómicos
devido ao relevo desfavorável que teria que percorrer.

•

O percurso Porto – Aveiro – Salamanca - Madrid, só terá 530 Km em vez
dos 730 Km pelo T deitado (Porto-Entroncamento-Madrid). Em território
nacional devido ao relevo existente na Beira Alta, bastaria uma linha de
Velocidade Elevada, mais barata, com comboios pendulares de Vméd de
170 Km/h para efectuar a viagem em 3 Horas, como na opção do T
deitado, e com preços de bilhetes muito inferiores. Para a Europa, o
percurso de Salamanca a França vai ser em Vel. Elevada/Alta para
passageiros e mercadorias. O troço Vilar Formoso - Salamanca será
modernizado para Vmáx de 220 Km/h e esta região espanhola passará a
ter um acesso mais próximo a um porto de mar (em Aveiro).

Iremos ver de seguida os procedimentos para mudar de bitola

COMO ALTERAR A BITOLA
A Renfe analisou possíveis soluções e, após estudos exaustivos, chegou à
conclusão de que a forma mais simples e eficaz de resolver este grave problema
será mudar, progressivamente, a bitola Ibérica para bitola europeia, usando
travessas de dupla fixação. Estas possuem furos que permitem a fixação dos
dois eixos dos carris, em duas posições distintas, permitindo adoptar a via com
bitola ibérica e europeia. Nas linhas novas, estas travessas podem ter a bitola
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ibérica, permitindo uma fácil reconversão para a europeia, quando chegar esse
momento e, nas linhas antigas, por onde passam muitos comboios, serão
substituídas as travessas normais, por travessas de dupla fixação, progressiva e
lentamente, ao longo dos anos.

Substituem-se travessas normais
por travessas de dupla fixação
Linhas antigas
Altera-se a bitola

Travessas de dupla fixação
Linhas novas
Aplicam-se 2 bitolas alternativamente

Esta operação deverá ser efectuada, de noite e por várias equipas
especializadas, por forma a evitar a paragem de comboios durante o dia. Este
processo terá que ser faseado e, de acordo com uma estratégia eficaz, por forma
a que os custos sejam os menores possíveis, caso contrário, a despesa seria de
tal forma elevada que o país não teria condições económicas para o suportar,
pois o material circulante também terá que ser adaptado para o novo tipo de via.
Outras soluções estão a ser experimentadas, como a utilização de linhas
com 3 carris, mas esta opção tem fortes limitações de velocidade e segurança e
só será usada para pequenas distâncias.
Também se usam comboios de duplo eixo de passageiros Talgo ou da
CAF que alteram automaticamente a sua bitola ao percorrer um dispositivo
intercambiador (artigo de Fev. 2001) perto das estações e a velocidade reduzida.
Contudo, esta solução só funciona para pequenos tráfegos, não resultando em
linhas onde, no futuro, possam circular centenas de comboios por dia.
A melhor escolha será, sem dúvida, mudar ao longo dos anos a bitola
actual para a standard, mediante travessas de dupla fixação.
Após termos analisado a importância e necessidade de alterar a bitola das
nossas linhas que se dirijam para a Europa iremos observar, de seguida, as
enormes vantagens do transporte ferroviário de mercadorias, assim como as
possíveis estratégias futuras, com maior detalhe, a seguir pelo nosso país
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TRANSPORTE FERROVIÁRIO
DE MERCADORIAS

TRANSPORTE DE MERCADORIAS

Desde a criação da Comunidade Económica Europeia, as trocas
comerciais entre os diversos países, que dela fazem parte, sofreram enormes
aumentos de tráfego e as empresas têm a oportunidade de ter acesso a um
mercado muito mais vasto que no passado. Esta nova realidade originou a
procura de alguns meios de transporte de mercadorias, de acordo com as
vantagens que cada um possuía. Os barcos podem transportar cargas pesadas,
contudo, são lentos. Os aviões são rápidos, mas caros. Por outro lado, os
camiões TIR permitem a entrega da mercadoria no local de destino e possuem
grande flexibilidade tendo sido o meio mais utilizado e, devido a isso, a saturação
das estradas passou a ser um grande problema. Finalmente, os comboios são
mais económicos, fiáveis e poluem muito menos que o camião, podendo, além
disso, minorar a saturação das vias rodoviárias.
NOTA
Uma linha férrea que transporte anualmente 1 milhão de toneladas de
carga corresponderá, em média, a cerca de 40 mil camiões TIR ou seja 110 por
dia.
Neste momento, as empresas procuram novas soluções, combinando as
possibilidades existentes tais como: camião-comboio, barco-comboio, aviãocomboio-camião etc. Em consequência destas novas possibilidades, houve um
aumento da escolha do transporte ferroviário de mercadorias e novas
oportunidades de mercado surgiram para as companhias do sector ferroviário.
No futuro, estas terão a possibilidade de entrar em novas actividades associadas
ao transporte, como a distribuição e armazenagem.
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Actualmente, este sector orienta-se para uma actividade cada vez mais
especializada e para maiores distâncias e vem-se concentrando nos seguintes
segmentos:
Transporte Combinado e Transporte de Cargas


O transporte combinado permite coordenar os meios de transporte por
estrada,

ferrovia,

marítimo

e

recentemente

aéreo

e

facilita

a

intermodalidade entre eles. Os meios que utiliza são contentores, caixas
móveis, camiões e semi-reboques sobre carruagens e barco. Tem-se
desenvolvido, de forma crescente, para dar resposta aos tráfegos de carga
geral, evitando manipulações custosas e garantindo segurança às
mercadorias. Já se utiliza, também, o transporte de camiões TIR sobre
vagões. Em França esta operação tem o nome de Ferroutage.



Transporte de cargas é um tipo de transporte de mercadorias, tais como,
automóveis terminados, carvão, cimento, madeira etc, que pertencem a
poucas empresas, e que têm dado lugar a transporte especializado, tendo
de adaptar-se às necessidades do cliente, em função do tipo de produtos
a transportar, do volume de carga e aos horários e prazo de entrega,
definidos previamente, de acordo com o plano logístico de cada empresa.

Este vagão permite descarregar 30 toneladas em apenas 5 segundos
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A União Europeia UE, preocupada com a conservação do meio ambiente e
com a saturação das estradas, aposta no transporte ferroviário, para que este
tenha uma maior quota de participação no transporte de passageiros, e,
sobretudo, no de mercadorias, proporcionando todo o tipo de ajudas e
favorecendo a conexão de todas as redes europeias.
NOTA
Um estudo efectuado pela Universidade de Kaslsruhe (Alemanha)
demonstrou que os custos originados pelos acidentes de tráfego e deterioração
ambiental representavam quase cerca de 4,6 % do PIB dos 17 países europeus
estudados. Desse valor, 92% tinha origem no transporte rodoviário e somente 1,7
% no ferroviário.
Emissões de CO2
26

Comboio de Merc.

140

Carro

167

Avião

190

Camião

0

50

100

150

200

gr. CO2 por 100 passag / ton. Km

Um bom exemplo do interesse da UE na ferrovia é o recente apoio aos
corredores ferroviários europeus (sejam Freeways ou Freighways) o que levará a
Península Ibérica a integrar-se, de uma vez por todas, no sistema ferroviário
europeu.
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O maior fabricante de locomotivas, a Alstom, pelas razões anteriormente
referidas, decidiu produzir um novo modelo, a Prima, que é compatível com os
diferentes sistemas da rede ferroviária de cada país. Esta locomotiva tem a
grande vantagem de funcionar com quatro tensões e de possuir o novo sistema
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Isto permitirá evitar as paragens e
consequentes perdas de tempo nas fronteiras, como acontecia no passado.
O êxito comercial está desde já assegurado devido às 300 encomendas
efectuadas por múltiplas empresas.

O seu sistema de tracção permite-lhe reduzir os custos de energia o que,
por sua vez, diminui ainda mais os custos de transporte de mercadorias.
Finalmente, o seu sistema de propulsão independente, eixo por eixo, permite
que, no caso de se verificar uma avaria num dos conversores, manter-se-ão
ainda 3/4 da potência total. Esta locomotiva também possui uma versão diesel.
Em 2006 deverá ser liberalizado o transporte ferroviário de mercadorias,
permitindo, assim, que uma qualquer empresa europeia ferroviária utilize a rede
portuguesa para efectuar transporte de mercadorias de um qualquer porto
nacional para a Europa. Esta medida poderá, de facto, tornar os nossos portos de
águas profundas ainda mais interessantes.
A liberalização do tráfego ferroviário de passageiros, por várias
companhias, ocorrerá mais tarde, mas a circulação de comboios deste tipo já é
possível, entre Portugal e a EU, através de carruagens de duplo eixo que
permitem circular em bitolas distintas. Só duas empresas têm essa tecnologia a
CAF e Talgo. O sistema Brava da CAF tem a grande vantagem de ser mais
rápido com Vmáx de 275 Km/h e barato porque permite aplicar as bogies no
material existente. O sistema Talgo obriga à compra das composições por inteiro.
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ESTRATÉGIA A SEGUIR POR PORTUGAL

Após se ter visto as enormes vantagens e potencialidades do transporte
ferroviário de mercadorias veremos, com maior detalhe, as possíveis opções a
tomar pelo nosso país.
NOTA
Iremos propor algumas ideias e sugestões que deverão, possivelmente,
ser encaradas no futuro uma vez que a elaboração de um plano ferroviário requer
estudos muito mais exaustivos
Tendo em conta os critérios anteriormente definidos, a prioridade nacional,
a médio prazo, será a de assegurar uma futura ligação à EU, em bitola standard,
para o transporte ferroviário de mercadorias. Também foi visto que a velocidade
dos comboios de mercadorias não é determinante e o mais importante é que
cheguem ao destino.
Quanto aos passageiros, o grande objectivo a atingir, a médio prazo, será
efectuar a ligação de Lisboa-Porto, em duas horas e, de ambas as cidades a
Madrid, em menos de 3 horas. Estas ligações principais à rede do país vizinho
permitirão induzir mais tráfego na rede nacional, levando a que outras linhas
secundárias, por consequência, sejam também beneficiadas.
De acordo com estes pressupostos, e por o nosso país ser membro da
UE, a rede portuguesa deverá ser alterada progressivamente e, por completo,
nos próximos 25 a 30 anos, para a nova bitola. Contudo, a estratégia mais
rentável a seguir levará, em primeiro lugar, à alteração no sentido Oeste-Leste da
bitola Ibérica para a Europeia para ligar os principais portos portugueses à
Europa. No sentido Norte-Sul poderá manter-se a actual bitola já que as ligações
neste eixo não se destinam à UE. Pela linha do Norte e nas linhas suburbanas
circula a grande maioria dos comboios em Portugal. Nestas, as mudanças serão
efectuadas mais tarde e de acordo com o tempo de vida do material. Iremos, de
seguida, com mais detalhe, ver as prioridades nas várias regiões
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Esquema geral acompanhado com a respectiva legenda. Os números indicados na figura
indicam as prioridades. Seguidamente, veremos cada região em particular.
Objectivos a atingir
Mercadorias
Ligar Portugal à Europa em bitola
europeia

Passageiros
Ligar Lisboa e Porto em menos de
2 horas e ambas a Madrid em
menos de 3 horas
Linhas Novas: AV 190 Km; VE 170
Km + Linha convencional 140 Km +
túnel Chelas Barreiro

Mercadorias
Bitola europeia

Bitola Ibérica

Leixões Galiza
Leixões Europa
Aveiro Europa
Figueira Europa
Lisboa Europa
Setúbal Europa
Sines Europa
Saídas por Badajoz
Salamanca Irún. ou
Canfrac, Figueras

Eixo Norte Sul
Ligações
internas
Toda a rede aos
portos

Linhas

Comboios de Passageiros
Alta Vel.
Vel. Elevada
Duplo Eixo
Braga
Porto
Aveiro
Lisboa
Lisboa
Madrid
Madrid
Madrid
Algarve
Porto
ou
Lisboa
Europa
Europa
Valência
Reg. Centro
Lisboa
Europa
Barcelona
Reg. Centro
Lisboa
Madrid
Europa
Algarve
Madrid
Bit. Europ.
Bit.Europ Bit.Ibérica Bibitola
TGV, IC3
Talgo 220
Talgo 350
CAF Vmáx
275 Km/h

NOTA: O sistema BRAVA de duplo eixo da CAF é mais barato porque permite aplicar as bogies no
material já existente (regionais, Intercidades, Pendulares). O Talgo obriga a compra por inteiro.
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2
1

1

1

1

Alta Velocidade Bitola Europeia
Velocidade Elevada Bitola Europeia
Velocidade Elevada Bitola Ibérica
Linha Convencional Bitola Europeia
Mudança de bitola Linha
Convencional Bitola Ibérica

I t
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PORTO E ALTO MINHO
A grande prioridade desta região seria, sem dúvida, tentar ligar os portos
de Leixões e Viana do Castelo, em bitola europeia, à Galiza, logo que a linha de
velocidade elevada Vigo-Puebla de Sanabria – Medina del Campo, até à fronteira
francesa, esteja terminada. Para tal, poder-se-ia construir uma nova linha dupla
do porto de Leixões até Nine e daí reconverter-se-ia a linha única existente para
bitola europeia, até Valença
Já está decidido que a linha Porto - Nine – Braga vai ser duplicada sendo
electrificada e dotada de sinalização moderna. A Refer espera que isso seja feito
até 2004, mas entre Nine e Viana do Castelo manter-se-á a via única, sendo
apenas electrificada e devidamente sinalizada.
A Refer e a Renfe estão a preparar o reforço e beneficiação da ponte de
Valença e o mesmo será feito na sua congénere de Viana do Castelo.
É obvio que se poderia ligar o porto de Leixões a Salamanca pela linha
Porto-Aveiro-Salamanca. Contudo, isto iria obrigar à construção de uma nova
linha de Leixões a Gaia, atravessando a cidade do Porto, densamente povoada,
e uma nova ponte sobre o Rio Douro, o que poderia ser um investimento muito
elevado. A solução proposta é bem mais económica
Numa segunda fase, far-se-ia a ligação para passageiros em velocidade
elevada, em bitola ibérica, de Braga até à Galiza, sendo construído nesta região,
um intercambiador se necessário. Em Nine, seria colocado outro intercambiador
por forma a que os comboios de passageiros, vindos da Galiza ou de Braga,
pudessem ter acesso directo ao Aeroporto ou à região ocidental do Porto.
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TRÁS OS MONTES
Esta região foi, desde 1988, severamente prejudicada por terem sido
encerradas várias linhas de comboio. Tendo em conta que, em Puebla de
Sanabria, irá existir uma estação da futura rede de Alta velocidade, e estando tão
próximo de Bragança, dever-se-á assegurar, pelo menos, uma ligação rodoviária
de qualidade entre estes dois pontos. Actualmente, o tráfego existente não deve
justificar a ligações ferroviárias entre as duas regiões.

BEIRAS
Na linha da Beira Alta, e da Pampilhosa até à Figueira da Foz, procederse-ia imediatamente à substituição das travessas existentes por travessas de
dupla fixação, por forma a que, quando a Espanha alterar a bitola de Salamanca
a Vilar Formoso, se possa fazer o mesmo. A nova linha Porto-Aveiro-Salamanca,
mesmo sendo em Velocidade Elevada ou Alta, será uma linha com custos
elevados, devido ao tipo de relevo existente. Assim, poder-se-ia, numa primeira
fase, construir um troço desde o porto de Aveiro até Mangualde e, deste ponto
até Vilar formoso, aproveitando alguns troços existentes da linha da Beira Alta.
Os passageiros vindos do Porto usariam um comboio de duplo eixo, que
permite percorrer as duas bitolas, para efectuarem a viagem da cidade Invicta até
Madrid ou Europa. Os portos de Aveiro e Figueira da Foz teriam as suas
ligações, para mercadorias, asseguradas para a Europa em bitola standard e
para o resto do país em bitola ibérica.
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Deveria ser estudada a rentabilidade de uma ligação da linha da Beira
Alta, desde Vila Franca das Naves à linha do Douro, o que viabilizaria a ligação
da região do Douro a outros destinos e, consequentemente, a diminuição do seu
“isolamento” permitindo, assim, desenvolver diversas actividades económicas, tal
como o Turismo, que ainda tem enormes possibilidades de desenvolvimento.
Estudar-se-ia também a possibilidade de mudar a bitola na linha da Beira
Baixa, desde a Guarda até Castelo Branco, por forma a permitir o acesso ao
importante parque industrial desta cidade à Europa.

LISBOA E ALENTEJO
A ligação Lisboa-Madrid é prioritária por permitir desde já ligar as duas
capitais da Península e por passar a existir um novo meio de transporte, que será
uma alternativa válida ao avião e automóvel. Esta linha vai, certamente, induzir
mais tráfego para o território Nacional, beneficiando por consequência as
restantes, porque vai aproximar Lisboa de diversas cidades importantes, tais
como: Valência (a 3H e 45 min) Saragoça, Barcelona etc. O aeroporto da Portela
veria o seu tráfego para Espanha ser reduzido substancialmente. Finalmente,
mediante linhas convencionais e, em bitola europeia, efectuar-se-ia a ligação à
Europa dos três importantes portos de águas profundas Lisboa, Setúbal e Sines.
Um futuro aeroporto internacional, quando a Portela saturar, talvez daqui a 25
anos, deverá estar coordenado com o futuro comboio de Alta velocidade LisboaMadrid. Até lá, rentabiliza-se a Portela e a base aérea do Montijo (este para cargas
e voos charter)
NOTA
É muito importante desde já definir-se o local mais indicado de um futuro
aeroporto, por forma a que este coexista perfeitamente com a futura rede
ferroviária e restantes meios de transporte. Por não preencher estes requisitos, a
Ota nunca será o local indicado para essa função (ver artigo de Julho de 2001)
Na margem sul, vai existir um ponto de intercepção de várias linhas:
Setúbal - Barreiro, Lisboa-Algarve, Metro do Sul, TGV Lisboa–Madrid, perto do
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Pinhal Novo e Rio Frio. Um futuro Aeroporto em Rio Frio coexistiria perfeitamente

Ligar Caldas a V.ale Sant por Rio Maior

com a restante rede férrea e seria um centro emissor de tráfego para a mesma.

Na futura linha de Alta Velocidade Lisboa - Évora – Badajoz – MéridaCáceres – Madrid serão usados comboios com Vmáx de 320 Km/h, que ligarão
as duas capitais ibéricas directamente ou com uma paragem em Badajoz, e
comboios de Velocidade Elevada com Vmáx de 250 Km/h, que irão unir os
pontos intermédios. Existirá uma paragem para estes, em Rio Frio - Pinhal Novo,
quando for construído o novo aeroporto de Lisboa.

ALGARVE
Finalmente, a actual linha Lisboa-Algarve está a ser electrificada para permitir
efectuar as ligações directas de Faro a Braga. Esta região teria, também, todo o
interesse em possuir uma ligação a Huelva, por forma a ligar-se a Sevilha e Madrid.
A linha Lisboa Algarve deverá, numa 2ª fase, ser duplicada quando o
tráfego o justificar, e melhorada por forma a que a velocidade efectuada por
comboios pendulares possa ser mais elevada. Em 2003 as ligações desde Lisboa ao
Algarve far-se-ão pela ponte 25 de Abril, mas a terceira travessia do Tejo será muito
importante para facilitar as ligações Norte Sul e para diminuir os tempos de viagem
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LINHA DO NORTE – LIGAÇÕES NORTE SUL

A mudança de bitola neste eixo seria efectuada mais tarde e quando toda
a mudança ocorrer, haverá uma muito maior flexibilidade e todos os comboios já
poderão circular entre os diversos pontos do país, sem limitações.
A linha do Norte está a ser modernizada e neste momento, cerca de 30%
da obra está executada e, em 2004, prevê-se que esteja em cerca de 70 %,
esperando a Refer terminar definitivamente este projecto em 2006.
NOTA
Nos troços que ainda serão modernizados devia aplicar-se desde já
travessas de dupla fixação para facilitar e economizar a futura mudança de bitola
daqui a talvez 20 anos.
A existência de quatro linhas, junto a Lisboa, Porto e Coimbra, é muito
importante, porque permitiria aos comboios de velocidade elevada e de longo
curso aproximarem-se destas cidades, sem estarem dependentes do elevado
tráfego dos suburbanos. Esta é, aliás. uma das grandes limitações actualmente
existentes, penalizando a pontualidade e a velocidade média.
Em 1998, passavam por esta linha cerca de 190 mil comboios sem se
contar com os suburbanos, transportando, por ano, 28 milhões de passageiros
(dos 170 totais da CP) e 80% do tráfego ferroviário de mercadorias.
Provavelmente, a médio prazo, esta linha poderá saturar. Contudo, poderse-ia, no entanto, efectuar algumas medidas que poderiam aliviar e melhorar o
seu tráfego. No passado, já se tentou usar a linha do Oeste para o transporte de
mercadorias de Norte a Sul. Contudo, essa experiência não resultou, porque esta
linha não está electrificada e por a linha de Sintra estar quase saturada de
comboios suburbanos. Neste momento, já se está a quadruplicar a linha de Sintra
de Lisboa ao Cacém e a linha de Cintura de Campolide à Gare do Oriente,
devendo as obras, no primeiro caso, terminar dentro de 5 anos e, no segundo,
dentro de 18 meses. Significa que, se fosse electrificada toda a linha do Oeste e
melhorada em alguns troços, esta opção seria viável para desviar parte do
tráfego de mercadorias na linha do Norte. Tendo como comparação os 54
milhões de contos que vai custar a electrificação da linha Lisboa-Algarve o
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investimento seria da ordem dos 30 milhões de contos e iria beneficiar toda a
Região e populações do Oeste.
Brevemente, as 10 composições Alfa Pendular que a CP possui irão
efectuar a viagem Lisboa Porto, com uma frequência de hora a hora. Este
aumento da frequência de comboios levará naturalmente à adopção do número
de paragens, de acordo com a procura.
Neste momento, a maioria dos passageiros usa a Gare do Oriente em
Lisboa, devido aos melhores acessos, à sua ligação ao Metro e por existir a
possibilidade de ali se poderem estacionar as viaturas particulares por 200$00
dia. Quando a linha vermelha do Metro estiver terminada, as vantagens nesta
estação serão ainda maiores porque, terminando-se o troço G. Oriente-AlamedaSaldanha-S.Sebastião–Campolide as distâncias entre os diversos pontos de
Lisboa serão substancialmente reduzidas e, mais importante, as mudanças no
Metro serão, no máximo, de só uma vez.
No Porto, a grande maioria usará a estação em Gaia devido à futura rede
do Metro e, em particular, à linha Hosp S. João – Sto Ovídeo. As distâncias entre
as duas maiores cidades serão:
211 Km

55 Km

Coimbra B

G. Oriente

60,7 Km

Aveiro

Gaia

G. Torres)

Total = 326 Km

Cerca de 75% dos passageiros efectuam o percurso total Lisboa-Porto,
20% Lisboa-Coimbra/Aveiro, sendo que a relação Coimbra-Aveiro não tem
praticamente expressão e Coimbra/Aveiro-Porto é da ordem dos 3 a 4%.
Tráfego Alfa Pendular em %Porto Coimbra/Aveiro

4%

Deste valor de
20 % a maioria
é de Coimbra

Lisboa Coimbra/Aveiro

20%

Lisboa-Porto
76%

Provavelmente, várias composições serão directas, outras, poderão
efectuar uma paragem, duas ou mais. As paragens entre a Gare do Oriente e
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Gaia geralmente são em Coimbra B e Aveiro e, em alguns casos, além das
anteriores, também em Santarém, Entroncamento, Pombal e Espinho.
Uma das possíveis medidas para reduzir o tempo de viagem seria efectuar
alguns percursos sem paragens, em algumas composições Cada paragem, no
total, representa uma perda de 5 a 6 minutos em relação a um comboio directo.
A modernização da linha do Norte tem tido grandes atrasos, devido à
dificuldade de se efectuarem obras numa linha que é percorrida por centenas de
comboios por dia. Estas obras terão de ser realizadas durante o período nocturno
e por tempo limitado (4 a 5 horas), o que torna o trabalho mais complicado do
que a construção de uma nova linha. Na modernização da linha Valência –
Barcelona com uma extensão de 350 Km, as obras já decorrem há 10 anos e
ainda não estão terminadas. Provavelmente, a REFER vai ter grandes
dificuldades no cumprimento dos prazos.
Para serem atingidos os objectivos, nas datas estabelecidas, talvez seja
preferível encarar a hipótese de se construírem, em primeiro lugar, alguns troços
novos, com travessas de dupla fixação, que permitam reduzir o tempo de viagem
de Lisboa ao Porto e por forma a que este se aproxime das 2 horas em 2006.
Estes novos troços seriam já parte integrante de uma futura linha de velocidade
Elevada a construir no futuro.
O custo total da modernização da linha do Norte será segundo a REFER
de quase 300 milhões de contos tendo sido já gastos cerca de 70 milhões dessa
verba. A modernização prevê velocidades máximas de 220 Km/h em 159
quilómetros do percurso, de 160/200 Km/h em 125 quilómetros e inferiores a 160
km/h nos restantes 48 quilómetros da linha.
Acontece que modernizar para 220 Km/h é muito mais caro do que 160
Km/h. Neste sentido, na linha actual, nos troços ainda por modernizar, podia só
melhorar-se a via para 160 Km/h continuando a alterar agulhas nas estações e
continuar-se o processo de eliminação de todas as passagens de nível. Isto
permitia poupar muito dinheiro que poderia ser aplicado na construção de novos
troços alternativos que seriam parte da nova linha Lisboa-Porto. Esta nova linha
seria de Velocidade Elevada e seria construída com travessas de dupla fixação
(preparada, pelo menos, para Vmáx de 250 Km/h em bitola. europeia).
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NOTA
Em regiões planas a diferença de custos de construção entre uma linha de
Alta Velocidade e Velocidade Elevada é reduzida. Assim, pensando já num
horizonte distante, só em zonas de relevo favorável, como a margem esquerda
do Tejo, podia-se já preparar a infra-estrutura e desenho de via para Vmáx de
350 Km/h mas a exploração, nos próximos 20 anos, seria em Velocidade
Elevada. Após esse período, se o mercado e tráfego o justificarem, podiam-se
utilizar comboios mais rápidos efectuando as devidas adaptações.
Observando o traçado da linha do Norte verifica-se que entre Coimbra B e
Alfarelos, a linha descreve uma trajectória que obriga a um aumento da distância
(ver figura, linha a preto). Se fosse construído um novo troço desde Pombal até à
Pampilhosa, poupar-se-iam cerca de 10 Km no percurso total e a diminuição, em
tempo, poderia atingir vários minutos, uma vez que, num possível novo troço, a
velocidade máxima seria da ordem dos 220 Km/h e, no actual, mesmo após a
modernização, a velocidade média será bem mais reduzida.
Este percurso só seria utilizado para comboios de longo curso e que
efectuem a viagem, directamente e sem paragens, A cidade de Coimbra nunca
seria prejudicada (se um comboio for directo é indiferente a sua ou não
passagem).
Linha alternativa

Pampilhosa

Linha actual

Esta opção
pouparia 10 Km

Também se poderiam usar mais comboios Intercidades entre Lisboa e
Coimbra ligando outras cidades intermédias entre si.
Outra opção seria construir outro troço alternativo de Quintãs a Cacia
passando externamente à cidade de Aveiro.
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Com a extensão actual de 326 Km, o Pendular, para efectuar a viagem em
2 Horas e sem paragens, necessita de atingir uma média de 163 Km/h. Para uma
distância de 316 Km, a média cairia para 158 Km/h, o que é um objectivo
perfeitamente possível, tendo em conta as velocidades médias, que se obtiveram
nos países europeus, que utilizam pendulares com grande sucesso, em linhas
antigas que foram mais tarde modernizadas.
Segundo a REFER, espera-se, já em 2004, com a linha existente efectuar
o percurso desde a Gare do Oriente a Campanhã em 2H e 35 minutos, e em
2006, em 2 H e 20 minutos. Estes tempos incluem as paragens em Coimbra B,
Aveiro e Gaia
Significa que, se considerarmos o percurso Gare do Oriente – Gaia com 2
paragens, os tempos serão de 2 H e 28 e de 2 H e 13 minutos, respectivamente.
Sem paragens, em 2004 e 2006 serão de 2 H e 16 ou 2 H.

G. Oriente
2004
S/ paragens

2006
S/ paragens

Gaia (G. Torres)
2 H 28 min
2 H 15 min
2 H 13 min
2H

Como ambas as linhas, numa primeira fase, irão possuir a mesma bitola, a
actual linha do Norte, podia até ser utilizada para os comboios rápidos entrarem
nas cidades de Coimbra e Aveiro, por exemplo, o que permitiria economizar
verbas muito importantes. A nova linha teria sempre um traçado exterior às
cidades.
O traçado deveria ser: Lisboa (G. Oriente) – sul de Alhandra, porque
Alverca já possui quatro linhas e através de uma nova ponte, seguiria pela
margem esquerda do Tejo, paralelamente à futura A13 (região muito plana) –
Entroncamento – Paialvo num novo troço até Leiria (Caranguejeira) – Vermoil –
Pombal - Pampilhosa - Aveiro (exteriormente à cidade) e até Gaia.
Cascais

Sintra Caldas (ligar a V. Sant) Leiria (Caranguejeira)

Lisboa

Alhandra

Sul

Rio Frio

Gaia

Entronc.
Coimbra B

Pampilhosa

Margem Esquerda

Alta Vel.
bit. europ

Madrid

Devido à diferença de
cota com a linha do
Norte a 3ª travessia
deverá ser em túnel

G. Torres)

Nova linha
bit. Ibér.

A veiro
Vel. Elev.
bit europ.

Salamanca
Madrid

Medina del Campo
Alta Vel.
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ITINERÁRIO Sul

- Norte

ITINERÁRIO Margem

Sul - Norte

Algarve -Rio Frio/Pinhal Novo -Margem Esq -

Setúbal – Rio Frio/Pinhal Novo - Lisboa (G.

Entronc. - Norte

Oriente) - Alhandra – Margem Esquerda –
Entronc. - Porto – Braga

COM ESTES ITINERÁRIOS O TEMPO DE VIAGEM LISBOA – PORTO NUNCA SERIA PREJUDICADO

Rio Frio / Pinhal Novo seria um ponto comum de várias linhas (ou início e fim) e coexistiria
perfeitamente com toda a rede. Este ponto será o mais apropriado para um futuro aeroporto de Lisboa

A linha existente destinar-se-ia a comboios regionais e de mercadorias e a
nova linha, para comboios de longo curso e em alguns casos para as
mercadorias.
Numa 1ª fase devia construir-se o troço Devesas (Gaia)-Aveiro que seria
comum ao de Porto-Salamanca (por comboios de duplo eixo) e AlhandraEntroncamento pela margem Esquerda do Tejo.
Estes novos troços seriam inicialmente em bitola Ibérica e seriam
utilizados por comboios de longo curso que percorreriam os novos troços e os já
existentes. Numa segunda fase completava-se tudo (passando perto de Leiria)
até concluir o percurso Lisboa-Porto, desde Lisboa a Devesas, em Gaia.
Quando tudo estivesse terminado, em 2015, mudava-se a bitola desde
Devesas (Gaia) até Lisboa na nova linha e alterava-se toda a bitola a Norte da
estação de Devesas, ponte S. João, Linha do Minho até Braga Guimarães e
ligava-se Braga a Vigo e mudando também Lisboa-Faro-Huelva. Nesse momento
o País já teria uma linha de Norte a Sul em bitola europeia. De Contumil a
Ermesinde (6 Km) seriam construídas 2 novas linhas paralelas às existentes para
que os comboios de bitola ibérica vindos do Douro terminassem a sua viagem na
Campanhã ou São Bento.
O material de bitola Ibérica excedente seria usado na “antiga” linha do
Norte até 2020. Até aí, todo o material da linha do Norte ficaria a terminar o seu
tempo de “vida”. A Estação de Devesas ou Campanhã seriam estações terminais
do material de bitola Ibérica na região Norte desde que fosse construída uma
nova ponte ligando as duas margens e a Sul seria a futura estação ChelasOlaias, tangencialmente às linhas de bitola europeia.
Finalmente, em 2020 mudava-se a bitola nas restantes linhas e na
“antiga” Linha do Norte sendo esta só percorrida por comboios regionais e de
mercadorias. A nova linha só seria utilizada por comboios de longo curso e de
passageiros.
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Novos troços alternativos

Distância Diferença da linha antiga

Alhandra margem Esquerda –
Entroncamento
Paialvo – Leiria (Caranguejeira) –
Vermoil (Pombal)
Pombal – Pampilhosa
Verba – Cacia
Aveiro-Gaia (Devesas)

70 Km

+ 3 Km

43,5 Km

0

48 Km

- 10 Km

13,6 Km

- 2,9 Km

55 Km

0

O ideal seria construir toda a nova linha de uma só vez. Dadas diversas limitações
a solução passará por se optar pela construções destes primeiros troços
Nos cinco troços apresentados, o que provavelmente mais vantagens
apresentaria na relação custo/ benefício seria o de Pombal – Pampilhosa, que
permitia evitar uma região de suburbanos. Por outro lado, o troço Paialvo – Leiria
(Caranguejeira) – Vermoil (Pombal) iria aumentar o tráfego, porque levaria a linha
do Norte até Leiria. Neste caso, far-se-ia mais tarde, a ligação da linha do Oeste
à linha do Norte, para que ambas funcionem em rede.
O troço Alhandra - Margem Esquerda – Entroncamento seria caro devido à
sua maior extensão e por necessitar de duas pontes, mas deveria ser o troço
com velocidade média mais elevada, porque toda a margem esquerda do Tejo é
uma região muito plana. Esta construção, se fosse paralela à futura auto-estrada
A13, permitiria minorar o impacte ambiental (é o que se faz em França).
Finalmente a construção de Aveiro até Devesas o que será mais complicado,
sem dúvida, é a aproximação a Gaia devido à densidade populacional.
Sempre que um dos novos troços alternativos fosse terminado, grande
parte do tráfego podia ser para aí desviado, por forma a facilitar a modernização
da linha existente.
Durante o intervalo de tempo em que a nova linha Lisboa – Porto e a linha
do Norte tivessem bitolas diferentes a entrada e saída de Lisboa, em comboios
de bitola europeia, seria efectuada através da 3ª travessia e após esse período
usar-se-ia, de novo, Alhandra- G. Oriente – Chelas - Olaias. Nas cidades de
Coimbra e Aveiro podiam-se utilizar comboios de duplo eixo (só no longo curso)
Os futuros traçados deveriam então já estar preparados para esta
velocidade.
Vejamos as mudanças ao longo dos próximos anos no diagrama:.
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2010

2010 a 2015

2015

2020
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CONCLUSÃO
A mudança da distância entre carris vai ser, nos próximos anos, uma das operações mais
importantes que Portugal terá que efectuar, a nível ferroviário. Por estranho que pareça, à primeira
vista, esta operação terá enormes consequências económicas. A estratégia que for seguida terá que
ser estudada com a maior atenção, por forma a que os custos sejam os menores possíveis
atingindo-se os objectivos pretendidos. A proposta apresentada neste artigo (pág. 12) parece-nos
ser realista e eficaz e com os menores custos para Portugal, porque utiliza o material circulante e a
rede existente, acrescentando, a esta, novas linhas de forma coordenada, podendo ainda ser
construída por fases.
Objectivos a atingir
2004

Metro de Lisboa e Porto

2006

Linha do Norte
Porto Salamanca em Vel. Elev,

2008

TGV Lisboa Madrid

2008
2025

Mudança de bitola em toda a rede

2030

Novo aeroporto

Duração da viagem de comboio partindo de
Lisboa
5

Barcelona

4

Valência

3,5

Saragoça

2,5

Madrid

2

Porto

2,5
2,5

Braga
Faro

0

2

Horas

4

6

Saturam

Novo aeroporto

Sim
Portela + Montijo
Melhora-se o
aeroporto na Portela

Satura
Mantem-se
Não
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