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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  

 bitola europeia, ERTMS, 25 kV 



A Espanha já percebeu isto há mais de 30 anos e começou a 

transição da rede ferroviária para a bitola europeia em 1988. 

Portugal ainda não começou nem tenciona começar tão cedo 



Política ferroviária espanhola 
 

- Linhas novas em bitola europeia (projectadas para 

tráfego misto* a partir de 2011)   

- introdução da bitola europeia na rede existente  

- em 2030 a bitola europeia estará nos principais portos e 

plataformas logísticas espanholas 

- futura desactivação de linhas de bitola ibérica 

 

 

* Tráfego misto = passageiros e mercadorias 



Bitola europeia em Espanha  Linhas mistas desde 2011 

Em Portugal, linhas só para passageiros ou só para mercadorias, são um desperdício  



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 



Exemplo: Y Basca – rede de bitola europeia no 

País Basco, terminará em 2019 

(Ref 92) 



Obra a terminar em 2019 



  











Desactivação de linhas de bitola ibérica em Espanha 

(estudo do Ministério do Fomento, 2013) 







Investimento na infraestrutura ferroviária em Portugal 

 Plano Ferrovia 2020:  investimento   200 M euros/ano 

Investimento na infraestrutura ferroviária em Espanha 



2030  

 

 Bitola europeia nos principais portos e 

plataformas logísticas de Espanha  

 

 Espanha terá alternativa competitiva à rodovia 

para o comércio com a UE 



Políticas da UE 
 

- Objectivos 







Congestionamento - Pirinéus 

A zona mais congestionada, a fronteira com França, era 

atravessada por cerca de 9000 camiões por dia  retirar 6500 

camiões é retirar quase todo o tráfego de longo curso 



« lutter contre le mur de camions qui chaque 

jour encombre les routes et pollue l’atmosphère 

jusqu’à la frontière espagnole »  



Política portuguesa 

 

- Criar estações de transição de bitola após a Espanha chegar às 

fronteiras com as linhas de bitola europeia (Carlos Fernandes, 

administrador da IP, Sessão da ADFERSIT, 6 de Dezembro de 2017) 

A bitola será diferente dos 2 lados da fronteira 

 Isolamento ferroviário de Portugal 



http://cip.org.pt/wpcontent/uploads/2017/12/ 

Conselho_Industria_Portuguesa_final-LR.pdf 





Ilha ferroviária 



Conclusão: 

 

O actual modelo do comércio Portugal-

UE é insustentável e não temos uma 

alternativa competitiva para muitos 

sectores de actividade 



Comércio externo de Portugal 

União Europeia – 70%  

• Rodovia – 55 000 milhões de euros - 81% 

• Marítimo – 14% 

• Ferrovia – 2% (Espanha), restante UE – 0% 



Consequências da ilha ferroviária: 
  

 aumento dos custos de transporte de/para o 

principal mercado externo (UE, 70%)  

 Perda de competitividade da economia 

portuguesa 

 Perda de capacidade de atracção de 

investimento + deslocalização de empresas 

 Desemprego + aumento das diferenças de nível 

de vida em relação à UE 

  



Porque se compromete o futuro de Portugal? 



Como as linhas de alta velocidade seriam em bitola europeia e via dupla, 

teriam capacidade para servir também o tráfego de mercadorias 

 

Não à alta velocidade  não a linhas novas em bitola europeia  não ao 

transporte ferroviário internacional de mercadorias 

 

Nota: os remendos de linhas do século XIX previstos no PETI3+ e Ferrovia 

2020 não satisfazem as necessidades futuras da economia portuguesa 



 A geringonça está empenhada em 

manter o “tabu” criado por Passos 

Coelho 

 

 Política sem visão estratégica, que 

compromete o futuro do país 

 



Mudar a política ferroviária (construir a rede de 

bitola europeia) tão rapidamente quanto 

possível, é fundamental para o futuro de 

Portugal 



Obrigado  

 

pela vossa atenção 


