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objectivos (2 em 1)

apresentar duas (contra)propostas decorrentes de 
uma reflexão sobre

o posicionamento estratégico da Região Norte e do 
espaço metropolitano do Porto na relação do país 
com os espaços ibérico e europeu

a necessidade de garantir o efeito potenciador da 
Alta Velocidade sobre o actual sistema ferroviário 
(nacional e metropolitano)  



A perspectiva nacional da AV 

Três espaços relevantes de integração
Europeu
Ibérico
Nacional



Integração europeia



Integração europeia



Integração ibérica



Integração nacional



Proposta 1

articular os três planos (ou territórios) de integração 
perspectivando o interesse nacional

garantir as melhores soluções de traçado face à sua 
irreversibilidade (uma vez construídas) e capacidade 
estruturante do território

responder claramente às especificidades do território 
nacional e em particular ao seu sistema urbano, 
estruturado em torno de duas AMs (PNPOT)



Proposta 1



Proposta 1

-do T ao U deitado - inércia?

-compensar a Norte o 
rebatimento a Sul (Lisboa 
Madrid)

-as duas AMs vértices do 
sistema de transportes (com 
os dois maiores aeroportos e portos 
marítimos)

-redução em 100km da 
distância aos Pirinéus

-alternativa à passagem por 
Madrid



A AV na AMP – a aproximação a Sul
Os problemas da solução:

- confluência da Linha do Norte 
com a AV na Ponte S. João –
estrangulamento à vista!

- Linha do Norte no limite da sua 
capacidade (sobretudo na AMP, na 
AML, e entre Alfarelos e o Entroncamento, 
com quase 600 composições diárias)

- solução de enterramento (4km) 
em Gaia atravessando o núcleo 
central da cidade

- irreversibilidade de uma obra 
necessariamente cara e 
complexa

- em causa o efeito potenciador da 
AV sobre o sistema ferroviário 
convencional



Figura 2
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Proposta 2

- Corredor de aproximação por nascente, 
afastado do núcleo central da cidade de Gaia

- Necessidade de uma nova ponte paralela à
Ponte do Freixo

Comunicação à conferência Porto Cidade Região, 2004



Proposta 2

A solução alternativa –
a vermelho – mereceu a 
atenção da RAVE



Proposta 2



Proposta 2



Nota final

as duas propostas decorrem de uma leitura e 
interpretação do funcionamento dos territórios que 
um qualquer sistema de transportes é suposto servir 
(enquanto meio e não enquanto fim)

mas não decorrem de estudos aprofundados embora 
deixem argumentos que parecem justificá-los
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