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I. 

AS NECESSIDADES DE 

INVESTIMENTO  INFRA 

ESTRUTURAL  DA ECONOMIA 

PORTUGUESA NO MÉDIO/LONGO 
PRAZO 



Portugal 2025:uma avaliação de 

 necessidades infra estruturais potenciais  



 COMPETITIVIDADE - Estão incluídas nesta 

componente as infra-estruturas cruciais para o 

acesso das empresas localizadas em Portugal aos 

mercados europeus e mundiais e para a facilitação 

do negócio internacional, tendo em conta a posição 

geoeconómica de Portugal -numa Península 

periférica da Europa, bem posicionada face ao 

Atlântico e na transição do Atlântico para o 

Mediterrâneo. 

 



 AUTONOMIA & SEGURANÇA - Estão 

incluídas nesta componente as infra-

estruturas que mais podem contribuir para 

reduzir a dependência de trânsito de um 

único pais vizinho, reforçar a segurança de 

abastecimento energético e garantir a 

máxima disponibilidade de recursos hídricos 

e asua utilização eficiente 

 



 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - Estão 

incluídas nesta componente as infra-estruturas que 

assegurem a disponibilidade e eficiência na 

utilização de recurso naturais críticos para o bem-

estar das populações bem como as que permitam 

adaptar e mitigar o impacto das alterações 

climáticas num País vulnerável a, inundações, 

secas, desertificação e elevação do nível do mar 

 



 COESÃO E ATRACTIVIDADE TERRITORIAL - 
Esta componente inclui as infra -estruturas chave 

para assegurar uma mobilidade urbana fluida e 

organizar o território contribuindo para polarizar o 

litoral e atravessar parte do interior do Pais, 

reduzindo a sua falta de conectividade internacional 

e reforçando a sua acessibilidade às áreas 

metropolitanas, travando assim a sua 

marginalização. 



Constrangimentos 
 

 Restrição de financiamento público e bancário  

 Dependência de Financiamentos Externos 
e,portanto, planear a partir das necessidades de 
localização de operadores globais  

 

Escolhas 

 

 Reduzir a intensidade  capitalista das soluções  

 Explorar ao máximo  sinergias entre soluções  



 II. 

 INVESTIMENTO  INFRA 
ESTRUTURAL  - QUE CALENDÁRIO? 



Infra- estruturas que condicionam a competitividade 
internacional futura. e por isso são Prioritárias  
 

 Infra estruturas de conectividade internacional (física e digital) 
que asseguram um acesso diversificado à economia global , e 
devem ser entendidas como infra estruturas para a globalização,  
localizadas em Portugal 
 

 Infra -estruturas que permitem que a economia e a sociedade 
funcionem utilizando o ciberespaço e economizem energia 
importada com o menor custo de capital.  

 
Estas Infra - estruturas podem ser financiadas parcialmente por 

operadores globais privados e, algumas delas por fundos 
soberanos  e empresas dos Estados 
 



Infra estruturas que relevantes  para o futuro 

Ordenamento e Valorização do Território 

 

 Deveriam ser concretizadas só depois de 

Portugal ter retomado um Crescimento  

sustentado. Exemplos 

 
Renovação do eixo ferroviário Norte-Sul  

Atravessamento rodoviário do Pinhal Interior 

Coimbra  -Covilhã  



Infra-estruturas sem horizonte temporal 

determinado pela economia. 

 Incluem-se neste grupo as infra- struturas 

fundamentais para a segurança de pessoas 

e bens – como por exemplo as que têm que 

ver com a adaptação às alterações 

climáticas (investimento no armazenamento 

e gestão eficiente de recursos hídricos, 

investimentos na maior resiliência das áreas 

urbanas à maior frequência de inundações 

rápidas; investimentos na protecção costeira 

etc.) e ao risco sísmico 

 



Infra-estruturas que podem ser distribuídas no 
tempo em conformidade com a conjuntura 

   
 Trata-se de “pacotes “de projectos de infra- 

estruturas descentralizadas, mas de volume muito 
significativo, cuja concretização pode dar-se em 
períodos recessivos, sem que o respcetivo timing 
prejudique a sua utilidade. (Como exemplos deste 
tipo de infra- estruturas cita-se o reequipamento e 
modernização da rede escolar; a reabilitação 
urbana que vá gerar uma maior valorização dos 
terrenos urbanos no centro das cidades; etc). 
 



II. 

INVESTIMENTO  INFRA 

ESTRUTURAL  E 

REPOSICIONAMENTO NA 

GLOBALIZAÇÃO: AS INFRA 
ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 



1.As infra estruturas e os serviços que maximizem a conectividade internacional - 
proporcionando acesso competitivo a mercados em crescimento e a origens de 
investimento estruturantes 

 Aeroportos (NAL); 

  Terminais de contentores (Sines & Trafaria) 

 

2.As infra estruturas e serviços que permitam a redução dos custos logísticos nas 
exportações para a Europa, custos associados á localização em Portugal 

 Auto estradas do Mar 

 Transporte ferroviário de mercadorias para o “eixo dorsal europeu” 

 Plataforma logística intermodal articulada com o NAL e com terminais de 
contentores 

 

3.As infra estruturas que valorizem Portugal pelo contributo que derem à segurança 
energética da Europa, assegurando, ao mesmo tempo a segurança de 
abastecimento de Portugal 

 Terminais energéticos de Sines e, caso haja descoberta de jazigos de petróleo e gás 
natural - novo terminal portuário energético em Peniche 

 Estruturas de Armazenamento de gás natural  

 Ligação à rede de gasodutos europeia 

 
 



 As Autoestradas do Mar necessitam acumulação de 

carga não gerada em Portugal para permitir 

frequência de escala nos portos onde se 

concentram as exportações portuguesas  

 Razão;insufuciência de carga gerada em Portugal 

 Os Portos de Águas Profundas- Sines e/ou 

Trafaria necessitam serviços  que assegurem 

ligações frequentes à Europa para não 

dependerem apenas do transhipment  
Razão: competição em serviços de transhipment com   

Tangermed e Algeciras no aproveitamento da ampliação 

do Canal do Panamá 

 

 



 Ligações ferroviárias à Europa - vantagem de uma 
ligação directa do dorsal Europeia sem passagem 
por Madrid, apontando para vantagens de uma 
ligação Sines_- Valência (dois portos concorrentes?) 
Razão: permitir  entre estes dois portos o acesso á  Ásia, 

quer pelo Canal do Suez quer  pelo canal do Panamá 

 Complemetaridade funcional e proximidade 
geográfica entre NAL, Sines,Lisboa e Plataforma 
logística multimodal 
Razão: reforçar a atractividade  do Sul dePortugal  para 

instalação de investimento industrial por parte de 
multinacionais de economias emergentes  Mesmo sem haver 
ligações ferroviárias à Europa  

 



“ Competitiveness to be developed 

 

From FERRMED's point of view, within the 

Rail-freight oriented Network, high priority 

must  be given to the development of the 

main axes which link the major sea and 

inland ports and the main industrial areas.” 



La Asociación sin ánimo de lucro FERRMED quedó oficialmente constituida y registrada en Bruselas el día 5 de agosto de 2004. Se trata de una asociación de carácter multisectorial, creada a iniciativa del mundo empresarial, para contribuir a: la mejora de la competitividad europea a través de la promoción de los llamados "Estándares FERRMED", la potenciación de las conexiones de los puertos y aeropuertos con sus respectivos "hinterlands", la impulsión del Gran Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental y a un desarrollo más sostenible a través de la reducción de la polución y de las emisiones de gases que afectan al cambio climático. 

  

   



FERRMED insists on the selection of three main axes North-South and three 

East-West, that could be considered as a EU business oriented “core corridors”: 

 

North-South great axes proposed. 

1.- Sthockolm-Copenhagen-Lübeck-Hamburg-Bremen--Duisburg- 

Koblenz/Liège-Luxembourg/Sarrebruck-Metz-Lyon-Avignon-

Marseille-Montpellier-Barcelona-Valencia-Murcia-Almeria/Granada-

Motril-Málaga-Algeciras. (FERRMED Axis) 

2.- Rotterdam-Duisburg-Mamheim-Basel-Bern-Milano-Genova. 

3.- Rostock-Berlin-Leipzig-Nuremberg-München-Insbruck-Verona-

Firenze-Roma-Napoli-Reggio di Calabria/Goia Tauro. 

West-East great axes proposed 

1.- Rotterdam-Duisburg-Hannover-Berlin-Warszawa-Minsk-Moscou. 

2.- Manchester/London/ Le Havre-Paris/ Antwerpen/Bruxelles-Metz-

Nancy- 

Strasbourg-Stuttgard-München-Salzsburg-Linz-Wien-Budapest-

Kyjv/Bucarest. 

3.- Lisboa/Sines-Madrid-Zaragoza-Barcelona-Lyon-Torino-Milan-

Verona- Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Sofia-Istambul/Athenai. 



III. 

AVALIANDO AS RECENTES 

PROPSOTAS DA UNIÃO 

EUROPEIA PARA ASREDES 

TRANSEUROPEIAS   



A Comissão Europeia propôs, em Outubro de 2011, um novo 

instrumento integrado para fomentar o investimento em infra-

estruturas prioritárias considerando que a melhoria das infra-

estruturas e a existência de redes europeias inteligentes, 

sustentáveis e plenamente interligadas de transportes, de energia 

e digitais são uma condição necessária para a realização do 

mercado único europeu, para melhorar a competitividade europeia 

na globalização e, simultaneamente, um meio consensual para 

ultrapassar a crise e reforçar o processo de consolidação europeia. 

 

Esta reavaliação do papel e do contributo das infra-estruturas pela 

Comissão surge no contexto da definição do Quadro de 

Financiamento Plurianual da União para o período 2014-2020: ''Um 

Orçamento para a Europa 2020''.  



 Na sua proposta, a Comissão propõe a criação de um novo 
instrumento integrado para investir em infra-estrutura 
prioritárias para a União com o objectivo de melhorar as ligações 
e as redes europeias nas áreas dos Transportes, Energia e 
Telecomunicações. O novo instrumento é designado por 
"Connecting Europe Facility" "(CEF) 
 
 

 O fundo dotado de 50 mil milhões de euros será utilizado como 
alavanca para incentivar os investidores dos sectores privados e 
públicos a ajudar a financiar projectos de infra-estruturas para 
interligar a Europa que, caso contrário, não seriam concretizados. A 
distribuição  proposta por grande tipo de infra estrutura é a 
seguinte: 
 

  Energia  com 9.1 mil milhões de euros; 
  Transportes com 21.7 mil milhões de euros; 
  Telecomunicações / Digital com 9.2 mil milhões de euros.  

 

 
 



 No sector dos transportes foi estabelecido como prioridade interligar 
a Europa através de uma nova rede básica de transportes da UE. A 
proposta da Comissão visa transformar o actual mosaico heterogéneo 
de estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos e canais da Europa numa 
rede de transportes unificada (RTE-T). A nova rede de base suprimirá 
os estrangulamentos, melhorará as infra-estruturas e racionalizará as 
operações de transporte transfronteiras em toda a UE, em benefício 
dos passageiros e das empresas 
 

 Dados da nova rede de base - que ligará 
   
 83 grandes portos europeus por caminho-de-ferro e estrada 

 37 aeroportos essenciais a grandes cidades por caminho-de-ferro 
 15 000 km de linhas ferroviárias adaptadas para a alta velocidade 
 35 grandes projectos transfronteiras para reduzir os estrangulamentos. 

 Esta rede será a seiva vital do mercado único, permitindo a circulação 
verdadeiramente livre de mercadorias e pessoas em toda a União. 
 



 3. Mediterranean Corridor 
 Algeciras – Madrid – Tarragona 
 Sevilla – Valencia – Tarragona 
 Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon – Torino – 

Milano – Venezia – Ljubljana – Budapest – UA 
 

 7. Lisboa - Strasbourg 
 Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid 
 Lisboa – Aveiro – Oporto 
 Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux – Paris – 

Mannheim/Strasbourg 
   
   

 



 

 

 

COMO AVALIAR ESTES DOIS 

CORREDORES EM TERMOS 

DO SEU INTERESSE  PARA 

PORTUGAL? 


