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1 – A energia de que necessitamos (mas não temos) 

 

2 – Vantagens energética, económica e ambiental do 

caminho de ferro e da via marítima nas transacções 

internacionais.  Logística com lógica. 

 

3 – O PP 3 das RTE-T :  Ramo Lisboa/Sines-Madrid 

 

4 - Corredor Atlântico, o eixo 7 do quadro de 

financiamento para o período 2014-2020 

 

5 – Conclusões da XXV Cimeira Ibérica e sua 

implementação  
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1 – A energia de que necessitamos, mas não temos 

RESUMINDO : 

 

Em 2010, o peso do consumo dos principais sectores de actividade económica relativamente ao consumo 

final de energia, foi de 29,6% na Indústria, 36,7% nos Transportes, 16,6% no Doméstico, 11,3% nos Serviços 

e 5,8% nos outros sectores (onde se inclui a Agricultura, Pescas, Construção e Obras Públicas). Constata-se 

assim uma forte incidência dos sectores de Indústria e Transportes no consumo de energia final.  

 

No sector doméstico, assiste-se a um aumento do consumo de energia eléctrica por unidade de alojamento 

(2671 kWh/alojamento em 2010 contra 2630 kWh/alojamento em 2009). Em relação às formas de energia 

utilizadas, verifica-se uma diminuição nos consumos dos produtos de petróleo e um aumento do gás natural. 

 

Portugal ainda é um dos países da UE com menor consumo de electricidade per capita - em 2009 foi de 4815 

kWh, correspondendo ao 20º lugar dos países europeus. Só Malta, Bulgária, Hungria, Polónia, Lituânia, 

Letónia e Roménia registaram consumos per capita mais baixos. 

 

O consumo de energia eléctrica representava, em 2009, cerca de 22 % da energia total. 

 

Portugal apresenta em 2010 um consumo de energia final per capita de 1,62 tep/habitante (era 1,64). 

 

As emissões de CO2 per capita, resultantes de processos de combustão em Portugal foram de 5,00 t CO2, 

em 2009 (em 2008, era 4,94). 
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1 – A energia de que necessitamos, mas não temos 

(segundo Hubert Reeves) 

Situação em 2003 :                                    Consumo energético mundial 12 TW 

Previsão para 2050 :                                                        24 TW, estabilização ? 
 

Cenário 2100  (mantendo os 24 TW) : 

Energias fósseis quase esgotadas 

Nuclear de neutrões lentos (U 235) esgotado 

Nuclear de neutrões rápidos (U 238 e tório 232) :  10.000 reactores (reservas: 1150 anos) 

Eólicas:  10.000.000 no Mundo 

Solar (aquecimento e fotovoltaica)  :   Tecnologia melhor dominada e de bom rendimento 

 

Cenário 4000 : 

Nuclear quase esgotada 

Energias renováveis sempre presentes 
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2 – Vantagens do caminho de ferro e da via marítima.  Logística. 

Também a Europa, no seu conjunto, tem dependência energética externa. 

Daí, que aposte na implementação das redes transeuropeias, com destaque 

para a dos Transportes e, nestes, para os modos de menor consumo 

energético :  a ferrovia e a via marítima/fluvial. 

 

Simultaneamente, obtém-se uma redução dos custos dos transportes, das 

emissões de CO2 e do grau de saturação e de perigosidade das estradas. 

As cadeias logísticas tenderão a acompanhar esta evolução e a repartir estes 

benefícios entre a melhoria dos seus próprios lucros e a maior competitividades 

dos seus clientes, mas para isso a sua eficiência tem de assentar em meios de 

transporte económicos e fiáveis e evitar roturas de carga desnecessárias e isto 

conduz-nos directamente à questão da bitola ferroviária, que, para cumprir a 

sua missão, terá de ser a internacional (ou UIC).    

 

E, tal como no resto da Europa, servindo para tráfego misto (passageiros e 

mercadorias). 
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2 – Vantagens do caminho de ferro e da via marítima.  Logística. 

 

São mais de 20.000 veículos rodoviários pesados de mercadorias que 

diariamente atravessam  a fronteira entre Espanha e França, devido à 

descontinuidade ferroviária.  Cerca de 3.000 têm a ver com Portugal.  

O transporte rodoviário de longa distância não é sustentável, mas a distribuição 

local e regional será a sua grande vocação, como preconiza o recente (2011) 

Livro Branco dos Transportes na EU, com metas até 2050. 
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2 – Vantagens do caminho de ferro e da via marítima.   Logística. 

Fonte :  The Geography of Transports Systems – Jean-Paul Rodrigue 
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3 – Projecto prioritário 3 das RTE-T (2007-2013)  

Redes Transeuropeias : 

-- Energia 

-- Telecomunicações e 

-- Transportes 

 

-Foram classificados 30 Projectos Prioritários (PP’s) na área dos 

Transportes, nos seus vários modos.  

-A Interoperabilidade ferroviária é um deles e começou pela 

necessidade de resolver as dificuldades de circulação entre os Países 

da Europa Central, em que só a bitola era comum.  

 Interoperabilidade implica bitola única (UIC), catenária a 25 kV e 

sistemas de controlo ERTMS, que dispensam o conhecimento da 

língua local e do respectivo código de sinalização, pois este sistema 

garante a segurança da circulação, independentemente do maquinista. 
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3 – Projecto prioritário 3 das RTE-T (2007-2013)  

Integrado no PP 8 
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3 – Projecto prioritário 3 das RTE-T (2007-2013)  

 PROJECT DESCRIPTION 

  

The high speed railway axis of southwest Europe is a key project that ensures the 

continuity of the rail network between Portugal, Spain and the rest of Europe. It 

consists of three branches: 

 Mediterranean branch: Madrid-Barcelona (operational) – Figueras-Perpignan 

(completed) – Montpellier-Nimes (French high speed network) 

Iberian branch: Madrid-Lisboa-Porto 

Atlantic branch: Madrid-Valladolid (operational) - Burgos-Vitoria-Bilbao/San 

Sebastian-Dax-Bordeaux-Tours (Paris). 
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3 – Projecto prioritário 3 das RTE-T (2007-2013)  

                  Linha equipada com 1 ou mais vias de bitola europeia exclusiva 

                Linha equipada com 1 via dotada de 3º carril (serviço em ambas as bitolas)  
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4 – O Corredor Atlântico (2014-2020)  
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4 – O Corredor Atlântico (2014-2020)  

7. Lisboa – Strasbourg 
 

Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid 

 

Lisboa – Aveiro – Oporto 

 

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux – 

Paris – Mannheim/Strasbourg 
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5 – XXV Cimeira Ibérica  (maio 2012)  

O comunicado final foi pouco concreto, sendo de reter o seguinte : 

 

1 – Procurar-se-á ter as ligações ferroviárias a França concluídas 

até 2018 ; 

 

2 – Electrificação da via férrea entre a fronteira e Salamanca até 

2015 ; 

 

3 – SCUT's  ??? 

 

4 – Espaço aéreo ??? 

 

 

Sobre a viabilidade da conclusão da linha Lisboa/Sines-Badajoz até 

2015, para não se perderem os fundos comunitários a ela alocados, 

também nada foi referido.   

A austeridade da informação parece ter sido a principal notícia. 
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Obrigado pela vossa atenção. 

 luis.c.silva.01@gmail.com    

 

     https://sites.google.com/site/planointegradodetransportes/ 

mailto:Luis.c.silva.01@gmail.com

