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1. Evolução do Caminho de Ferro
Infra-estrutura
Densidade da Rede Ferroviária
(m/km2)

Extensão da Rede de Alta Velocidade
(km)
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 Tendência europeia de racionalização das
redes, geralmente concebidas no final do séc.
XIX e no início do séc. XX
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 Tendência europeia de desenvolvimento da rede
ferroviária de AV (V ≥ 250 km/h)

Fonte: EUROSTAT, 2007
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1. Evolução do Caminho de Ferro
Procura - passageiros
Evolução da Procura
(Milhões de passageiros.km)
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

Impacte da Alta Velocidade na repartição
modal
FR

UK
ES
EU 15
IT

1970
1980
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

DE
BE
PT

 Aumento da mobilidade ferroviária em todos os
países, entre 1970 e 2008 - Portugal com o
crescimento menos significativo (19%)
 Entre 1980 e 2008, Portugal foi o único que
apresentou uma diminuição da procura
ferroviária (31%)

 Países que apostaram na AV conseguiram
aumentar significativamente a quota de
mercado do comboio
Fonte: EUROSTAT, 2007
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1. Evolução do Caminho de Ferro
Procura - mercadorias
Repartição modal do transporte
internacional de mercadorias
(% valor)

Evolução da Procura
(Milhões de toneladas.km)
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 Diminuição do transporte ferroviário de
mercadorias (tkm) em todos os países, entre
1970 e 2008 , com excepção de Portugal
 Ainda assim, Portugal situa-se, desde 1970, na
última posição do ranking da EU15

 Em Portugal, a quota do caminho de ferro no
transporte internacional de mercadorias apresenta
valores ainda inferiores à média europeia, com
uma repartição modal de apenas cerca de 0,4%
em valor
Fonte: EUROSTAT, 2007
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1. Evolução do Caminho de Ferro

Aumento:
• Velocidade
• Eficiência
• Conforto
• Segurança
• Capacidade
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1. Evolução do Caminho de Ferro
Infra-estrutura…
• Curvas de maior raio
• Sinalização electrónica
• Sem passagens de nível
• Linha vedada
• Interoperável

Material Circulante…
• Mais potentes
• Mais leves
• Mais aerodinâmicos
• Mais confortáveis
• Mais eficientes




A rede de Alta Velocidade é a evolução natural do caminho de ferro nas longas distâncias
Nas curtas distâncias, a evolução baseia-se em redes metropolitanas integradas
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1. Evolução do Caminho de Ferro
A Alta Velocidade tem sido uma aposta a nível mundial…

Legenda:
Países com AV em serviço (5 598 km)
Países com AV em construção (3 474 km)
Fonte: UIC

Países com AV em projecto
Países com AV em discussão

A Alta Velocidade ferroviária já existe em 13 países e está a ser implementada em
outros 30
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1. Evolução do Caminho de Ferro
… e vai continuar a ser uma aposta a nível mundial
Evolução Expectável da Rede de Alta Velocidade no Mundo (km)

Fonte: UIC
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Objectivos do Livro Branco dos Transportes – Março de 2011

Optimizar o
desempenho das
cadeias logísticas
multimodais, pela
utilização acrescida
dos modos de
transporte menos
energívoros

Aumentar a
eficiência do
transporte e da
utilização da infraestrutura
Garantir a
qualidade e
fiabilidade dos
serviços



Transferir para outros modos, como o ferroviário ou o marítimo / fluvial,
até 2030, 30% do tráfego de mercadorias (para > 300 km), e mais de
50% até 2050, com a ajuda de corredores eficientes e ecológicos



Completar uma rede ferroviária europeia de AV, até 2050. Triplicar, até
2030, a extensão da rede ferroviária de AV existente.



Dispor em 2030, em toda a UE, de uma “rede de base” RTE-T
multimodal e plenamente funcional, com uma rede de alta qualidade e
capacidade em 2050 e os serviços de informação correspondentes



Até 2050, ligar todos os aeroportos da rede de base à rede ferroviária
preferencialmente a de AV, e assegurar que todos os principais portos têm
ligações ao sistema ferroviário para o transporte de mercadorias



Com a ajuda de sistemas de informação e incentivos de mercado
(implementação de sistemas de gestão de tráfego - ERTMS)



Através de soluções que promovam a mobilidade porta-aporta sem descontinuidade e da implementação de planos de
mobilidade continuada
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Como se posiciona o Caminho de Ferro?

a) Melhoria da acessibilidade e das condições de mobilidade da rede
convencional, nas áreas metropolitanas
b) Articulação da infra-estrutura portuária e logística com a rede
ferroviária
c) Reforço da integração do País nas cadeias internacionais de
transportes, tanto ao nível de passageiros como de mercadorias


Papel da Rede de Alta Velocidade
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
a) Melhoria da acessibilidade e mobilidade da rede convencional
nas áreas metropolitanas

Combater a rigidez
do sistema
ferroviário

Melhorar a
eficiência dos
Interfaces



Complementaridade com sistemas de transportes
colectivos e públicos flexíveis (mini-bus, taxi colectivo)



Complementaridade com TI – Park & Ride



Integração física, horária e tarifária com outros modos de
transporte



Minimização de tempos de transbordo



Melhoria das condições de conforto
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
b) Articulação da infra-estrutura portuária e logística com a
rede ferroviária



Sistema Portuário



Sistema Aeroportuário



Rede Nacional de Plataformas
Logísticas



Rede Ferroviária
•
Rede Convencional
•
Rede de Alta Velocidade
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
c) Reforço da integração do País nas cadeias internacionais de
transportes

Bitola

1668 mm



A actual rede ferroviária portuguesa caracteriza-se pela existência de dois tipos de
bitola, Métrica (1.000 mm) e Ibérica (1.668 mm), o que constitui um dos principais
obstáculos à interoperabilidade com a rede europeia, caracterizada pela existência da
bitola europeia (1.435 mm)



Os novos investimentos seguem uma estratégia global que assenta na instalação de
bitola ibérica com travessas polivalentes que permitirão a futura mudança de bitola
com programação articulada com Espanha
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
c) Reforço da integração do País nas cadeias internacionais de
transportes

Rede de Alta
Velocidade

Bitola UIC
(1.435 mm)

Articulação com a Rede Convencional:


Através de ESTAÇÕES CONJUNTAS

que facilitam a

conexão e transferência entre serviços


Através de APARELHOS DE MUDANÇA DE BITOLA

que

permitem a circulação de comboios bi-bitola nas linhas
de diferentes bitolas
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
c) Reforço da integração do País nas cadeias internacionais de
transportes

Sistemas
de S & T



Coexistem actualmente na Europa mais de 20 sistemas de sinalização
e de controlo de velocidade que se constituem como obstáculos
técnicos ao tráfego ferroviário e à interoperabilidade da circulação dos
comboios



Com a implementação do sistema ERTMS criam-se as condições que
permitem que qualquer composição equipada percorra as linhas
europeias utilizando um único sistema de controlo e comando,
eliminando-se os obstáculos técnicos limitadores da competitividade do
sector ferroviário

ETCS Nível 1

ETCS Nível 2
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Papel da Rede de Alta Velocidade…
… na Mobilidade e Acessibilidade Territorial


A Alta Velocidade ferroviária aproxima pessoas e empresas, reforça relações e reduz em
muito o tempo consumido em deslocações, criando novas oportunidades de trabalho ou
de lazer à escala europeia
Vigo
3h15m

(-69%)

1h00m
Tempo de percurso actual
Porto
Tempo de percurso futuro
(-52%)

2h35m

1h15m
Lisboa
Rede de AV
Tráfego Misto
Tráfego de Passageiros

Madrid

9h00m

(-69%)

2h45m
1h42m

30 min
(-71%)

Évora
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Papel da Rede de Alta Velocidade…
… na Mobilidade e Acessibilidade Territorial


O grande vector de mudança é introduzido pela diminuição das distâncias, medidas em
tempo de percurso, promovendo dinâmicas de maior coesão social, económica e
territorial – a Europa ficará mais perto!

Mapa Base (60km/h)

Mapa considerando tempo de
viagem por ferrovia (1993)

Mapa considerando tempo de
viagem por ferrovia (2020)

Fonte : “Acessibility and Economic
Development in Europe” ; Vickerman &
Spiekermann & Wegener, 1997
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Papel da Rede de Alta Velocidade…
… na Sustentabilidade


Contribui para um sistema de transportes eficiente e sustentável ao assegurar uma
maior eficiência energética e redução da dependência de combustíveis fósseis,
preparando o país para um futuro próximo com petróleo cada vez mais caro e escasso

Preço do crude

CO2 (kg) por 100 passageiros-km
Combustível (l) por
100 passageiros-km

Fonte: UIC
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2. Desafios para o caminho de Ferro em Portugal
Papel da Rede de Alta Velocidade…

Linha do Norte - % de utilização
(hora de ponta)

… na Articulação com a rede convencional

Linha do Norte



Eixo Principal da Rede Ferroviária
Nacional



Circulam diariamente cerca de 600
comboios com velocidades comerciais
entre 40 e 120 km/h



Encontra-se no limite de capacidade



Com a deslocação dos serviços rápidos
para a AV liberta-se capacidade para o
aumento da oferta de outros serviços
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Ideias Chave


Tendência europeia de racionalização das redes clássicas e de desenvolvimento de
redes ferroviárias de alta velocidade



Países que apostaram na AV obtiveram aumentos significativos da quota de mercado
da ferrovia. Em Portugal, a ferrovia tem vindo a perder procura e quota de mercado,
quer de passageiros quer de mercadorias



A Alta Velocidade é a evolução natural do caminho-de-ferro, oferecendo maior
velocidade, eficiência, conforto e segurança



A estratégia de Portugal para o transporte ferroviário assenta:
•

Na racionalização da rede ferroviária nacional

•

Na melhoria da acessibilidade e das condições de mobilidade da rede convencional,
nas áreas metropolitanas

•

Na articulação da infra-estrutura portuária e logística com a rede ferroviária

•

No reforço da integração do País nas cadeias internacionais de transportes,
tanto ao nível de passageiros como de mercadorias
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