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Sumário 

O presente trabalho pretende abordar as soluções tecnológicas existentes no âmbito da interoperabilidade 

ferroviária e da sustentabilidade, o seu enquadramento histórico e legal, assim como os principais stakeholders 

envolvidos, levando-nos numa narrativa de conceitos e conhecimentos da situação atual até aos desenvolvimentos 

futuros. A Digitalização da ferrovia é uma realidade que assenta num conjunto destas soluções e tecnologias e a 

sua aplicabilidade na rede ferroviária nacional já se inicio e tem pela frente um grande desafio numa viagem que 

promete ser muito interessante. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Interoperabilidade Ferroviária Europeia é um tema central dada a sua importância estratégica, quer para a nossa 

competitividade, quer para a nossa mobilidade. Melhor mobilidade traduz-se numa mais acentuada transferência 

modal de pessoas e bens e consequentemente na redução de emissões de gases poluentes, minimizando assim o 

impacto da utilização dos combustíveis fósseis, em direção à desejada sustentabilidade ambiental.  

O Transporte Ferroviário terá um papel fundamental na transformação da mobilidade desta década, e muito 

provavelmente deste século, através da sua modernização, atratividade e sustentabilidade que lhe permitirá a 

tornar-se o meio de transporte de primeira escolha para quem precisa de se deslocar. Um transporte Ferroviário, 

moderno, interoperável, competitivo e acima de tudo sustentável são as principais condições para acelerar a 

transição modal do transporte rodoviário para o transporte ferroviário, ao nível dos passageiros e especialmente ao 

nível das mercadorias. 

Portugal deve afirmar-se como parte integrante dessa estratégia de Interoperabilidade Europeia, através da sua 

ligação aos corredores internacionais que integram a Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), apostando na 

modernização da sua infraestrutura e material circulante, optando pela adoção de tecnologias inteligentes, 

interoperáveis e sustentáveis, quer para o transporte de mercadorias, quer para o transporte de passageiros, 

tornando a Ferrovia Portuguesa mais atrativa, eficiente e moderna. 

Neste trabalho vamos focar nos novos sistemas interoperáveis e de eficiência energética, aplicáveis quer à 

infraestrutura, quer ao material circulante, que visam o aumento da competitividade de Portugal. Estas tecnologias 

estão na base da Digitalização da Ferrovia como o ETCS e os sues desenvolvimentos futuros, assim como o 

Sistema de Aconselhamento ao Condutor (DAS / C-DAS), ambas tecnologias muito atuais que serão um passo 

importante quer para a interoperabilidade quer para a eficiência e sustentabilidade.  

É neste enquadramento que propomos trazer uma visão de futuro sobre a perspetiva tecnológica e digital, 

enquadrando-a no plano de modernização previsto no PNI 2030 e respetivo Plano Ferroviário Nacional em 

elaboração, onde se inclui o futuro corredor de alta velocidade ao longo do eixo atlântico.  
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Este salto para um futuro mais tecnológico assenta num enriquecimento das competências nacionais, quer no sector 

público, quer no sector privado, com vista à retenção e à atração de jovens talentos, o que irá melhorar o nosso 

capital humano no longo prazo, bem como, garantir a sustentabilidade do sector Ferroviário, em particular, e dos 

Transportes, em geral. 

 

2  “ETCS – European Train Control System” a componente tecnológica da 

interoperabilidade ferroviária 

A Interoperabilidade surge como uma necessidade 

premente no início dos anos 90 para permitir remover 

os principais bloqueios principalmente tecnológicos 

para que um comboio pudesse circular sem paragem e 

sem mudança de tecnologia de Sinalização e de 

condutor, entre vários países da Europa. A figura ilustra 

de forma categórica um dos piores exemplos, à data, de 

um comboio que circulava entre Paris, Bruxelas, Koln, 

Amesterdão e Londres e que necessitada de diversos 

sistemas de sinalização embarcados, de diversos 

procedimentos operacionais e logo de trocar de 

condutor/maquinista e diversos sistemas de 

alimentação. 

A Interoperabilidade Ferroviária Europeia nasceu com 

a implementação da diretiva da EU para a 

interoperabilidade, que concebia o tráfego ferroviário 

entre os países da UE, sem barreiras tecnológicas 

quanto ao modo de operação da rede. Com ela nasceu o 

chamado ERTMS (European Rail Traffic 

Management  

System): o normativo que visava a definição da 

tecnologia e das funcionalidades para a materialização 

da interoperabilidade ferroviária ao nível da 

tecnologia1. 

 

Fig.  1 - A problemática da Interoperabilidade

A introdução do ERTMS na Europa veio, proporcionar um sistema ferroviário de sinalização sem barreiras no 

qual os comboios conseguem atravessar múltiplas fronteiras de países numa mesma viagem sem enfrentar atrasos 

e problemas de interface de cariz tecnológico relacionados com a sinalização, isto é, a verdadeira compatibilidade 

tecnologia em toda a Europa, de forma verdadeiramente segura e interoperável. 

A Agência Ferroviária da União Europeia (ERA) é atualmente a "autoridade do sistema" responsável pelas 

especificações do ERTMS. No site da ERA podemos encontrar informações abrangentes sobre ERTMS e as 

especificações técnicas para a interoperabilidade (TSI – Technical Specifications for Interoperability) na sua 

Baseline 3 release 2 que são as mais atuais e maduras publicadas e em vigor desde 2016. 

As especificações técnicas do sistema de sinalização ERTMS / ETCS foram desenvolvidas pelo consórcio 

industrial UNISIG criado para o efeito e membro da UNIFE, que contribui ativamente para as atividades da 

Agência Ferroviária da União Europeia (ERA) no domínio das especificações técnicas ERTMS. 

O Standard Europeu ERTMS é composto pois dois subsistemas:  

• O ETCS – European Train Control System, que é o sistema de proteção automática dos comboios (ATP) para 

substituir os sistemas ATP nacionais existentes em grande parte obsoletos, e 

• O GSM-R que é o sistema de rádio para voz e dados específicos para aplicações ferroviárias. 

                                                           
1 As restantes componentes que estão na base da interoperabilidade ferroviária são a Bitola (distância entre carris da via), a eletrificação (tensão da catenária), as 

distâncias e gabaritos (distâncias às plataformas, nos túneis e pontes, distâncias de linhas para cruzamento de comboios, etc.) a respeitar para operar comboios de 

até 750m em toda a europa sem barreiras. 
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O ERTMS visa também substituir os diferentes sistemas nacionais de controlo e comando de Comboios na Europa, 

na sua maioria obsoletos. A implantação do ERTMS está a criar um sistema ferroviário europeu contínuo e 

aumentará a competitividade dos caminhos-de-ferro europeus, ou seja, o ERTMS / ETCS foi especificado para 

permitir a Interoperabilidade, mas também para potenciar a Competitividade europeias. 

O sistema ETCS tem 3 níveis de complexidade definidos no normativo, cuja conceito explicamos abaixo de forma 

sucinta. No próximo capítulo vamos abordar o ETCS nível 2 por ser o que foi escolhido para Portugal pelo gestor 

de infraestrutura e IMT, que explicaremos mais à frente para melhor entendimento das funcionalidades e 

vantagens. 

O ETCS – European Trains Control System é um sistema de proteção automática de comboios vulgarmente 

designado por ATP – Automatic Train Protection, ou seja, é um dos constituintes dos sistemas de Sinalização 

Ferroviária de Segurança que são utilizados nas redes ferroviárias mais evoluídas. O principal objetivo do ETCS 

é o de supervisionar os comboios em termos de autorização de movimento, de velocidade e de respeito pelas regras 

de sinalização. No limite, o sistema acionará os freios de um comboio que não respeite a sinalização ou a 

velocidade num determinado itinerário ou que involuntariamente se aproxime de um sinal vermelho a uma 

velocidade inadequada. 

 

O ETCS tem especificados 3 níveis e cada rede ferroviária pode optar por um ou por uma combinação destes 

níveis. 

 

O ETCS nível 1 é o primeiro nível do ETCS e foi desenhado para ser aplicado em sobreposição ao sistema 

convencional de sinalização equipado com sinais luminosos e sistemas de deteção de comboios. Neste caso a 

autorização de movimento é transmitida ao sistema ETCS embarcado através de balizas que estão ligadas aos 

sinais de forma discreta/descontinua ao comboio, ou seja, quando este passa numa baliza recebe a informação que 

será usada até ao próximo ponto de informação. A informação que o comboio recebe será apresentada no ecrã de 

bordo com a informação do itinerário e da velocidade máxima em cada parte do troço. O sistema ETCS fará a 

supervisão continua da velocidade do comboio e cálculo das suas curvas de frenagem com base nas características 

do comboio, com vista à aplicação de freios até à paragem do comboio em segurança antes do próximo ponto de 

paragem, se o condutor não o fizer. 

 

O ETCS nível 2 a autorização de movimento passa a ser comunicada ao ETCS embarcado pelo RBC – Radio 

Block Centre via rádio GSM-R. O RBC está conectado diretamente aos sistemas de sinalização convencional de 

segurança que gerem todos os itinerários dos comboios de forma segura, e disponibilizam esta informação ao RBC. 

Neste nível já não as balizas que enviam as autorizações de movimento. As balizas de nível 2 não têm ligações por 

cabo e são usadas apenas para transmitir informação fixa como a localização, gradiente, limites de velocidade de 

via, etc. Neste nível os sinais luminosos paralelos à via podem ser dispensados. 

 

O ETCS nível 3 ainda está em fase de estudo, pese embora já existam algumas demonstrações em funcionamento 

real. A principal diferença para este nível é deixa de ser mandatório existir um sistema de deteção de comboios no 

sistema de sinalização convencional, ou seja, no nível 3 o comboio deverá um sistema de deteção de integridade 

de comboio, ou seja, um sistema que permita saber em todos os momentos e em segurança que o comboio está 

completo e não perdeu nenhum dos seus vagões. Neste nível o conceito de bloco fixo nos troços interestações é 

substituído pelo conceito de bloco móvel, ou seja, a distância de intervalo entre comboios deixa de ser delimitada 

fisicamente na infraestrutura, mas passa a ser dinâmica com base no comprimento e velocidade do comboio que 

está à sua frente a deslocar-se no mesmo sentido. 

 

Abordaremos também a componente embarcada e o sistema STM2, bem como o estado de implementação destes 

sistemas ETCS na Europa e no mundo. 

 

 

                                                           
2 STM ou Specific Transmission Module foi previsto no normativo ERTMS para permitir a leitura de balizas dos sistemas nacionais 

existentes de ATP por um equipamento embarcado ETCS e desta forma facilitar a migração. 
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2.1 O ETCS nível 2 (ETCS L2) – A opção da IP suportada pelo IMT para Portugal 

 

Durante o início dos anos 2000 a implementação do ERTMS na Europa era ainda incipiente, focada no nível 1 e 

com poucas provas dadas de que a maturidade tecnológica permitisse escolher diretamente o nível 2 sem uma 

estratégia de fall-back. Esta realidade condicionou muitos países a decidir contratar um sistema com diversos 

níveis de fall-back o que tornou o investimento mais dispendioso. Exemplo disso mesmo foi Espanha onde muitas 

linhas de Alta Velocidade tinham por base ETCS nível 2, ETCS nível 1 como fall-back do nível 2 e ainda o sistema 

ATP nacional “ASFA” como fall-back do ETCS nível 1. A maioria destas linhas entrou em operação apenas com 

o ETCS nível 1 e o sistema ASFA uma vez que o ETCS nível 2 ainda não tinha atingido a maturidade de 

desenvolvimento e experiência de utilização para poder ser utilizado. Em Espanha o nível 2 foi sendo introduzido 

muito mais tarde e ainda hoje muitas linhas operam em ETCS nível 1 + ASFA. 

Na última década a situação evoluiu bastante e neste momento há a confiança necessária para contratar sistemas 

ETCS nível 2 sem qualquer sistema de fall-back, ou apenas com o sistema ATP nacional por razões de migração 

e de interoperabilidade com o existente. Tal facto deveu-se, não apenas á maturidade da tecnologia na indústria, 

mas também à maturidade das especificações técnicas para a interoperabilidade com a nova baseline 3, que veio 

corrigir muitos erros e aspetos dúbios que persistiam na baseline 2, depois de usada em várias redes ferroviárias. 

Em Portugal, a estratégia para as primeiras linhas de Alta Velocidade cuja especificação e contratação esteve a 

cargo da Empresa RAVE criada para o efeito, passava por um sistema ETCS nível 2 com fall-back para ETCS 

nível 1 que seria muito provavelmente o nível que iria no início permitir operar a linha no início dada a falta de 

confiança na maturidade dos sistemas e nas especificações. 

Atualmente a IP – Infraestruturas de Portugal S.A., em linha com o Regulador IMT – Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes I.P., e com todos os operadores nacionais, definiram uma estratégia para a implementação do 

ETCS nível 2 em Portugal sem fall-back e com recurso a um STM para o ATP nacional para o material circulante. 

Em termos técnicos qual é então a grande diferença entre o ETCS nível 1 e o ETCS nível 2?  

 

 

Fig.  2 - Princípio do ETCS L2 

No ETCS nível 2 a autorização de movimento passa a ser comunicada via rádio GSM-R ao ETCS embarcado pelo 

RBC – Radio Block Centre em vez de o ser através de balizas discretas ligadas aos sinais luminosos como no 

ETCS nível 1. O RBC está conectado diretamente aos sistemas de sinalização convencional de segurança que 

gerem todos os itinerários dos comboios de forma segura, e disponibilizam esta informação ao RBC. No ETCS 

nível 2 ainda há balizas, mas estas balizas são designadas de balizas fixas por transmitirem informação estática, 

enquanto que no ETCS nível 1 são balizas variáveis, isto é, tinham que transmitir informação variável de 
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autorização de movimento, dependentes do aspeto da sinalização vertical. As balizas de nível 2 não têm ligações 

por cabo e são usadas apenas para transmitir informação fixa como a localização, gradiente, limites de velocidade 

de via, etc.  

No ETCS nível 2 há portanto uma transmissão contínua do RBC para o ETCS embarcado e logo disponibilizado 

ao maquinista no ecrã de bordo (designado na norma por DMI – Driver Machine Interface), informando-o do 

estado da via à sua frente, estado da sinalização nos itinerários que vai percorrer, permitindo ao comboio prosseguir 

à velocidade máxima ou ótima, mantendo sempre a monitorização permanente da curva de frenagem calculada em 

tempo real para o próximo ponto de paragem ou mudança de velocidade. 

 

Há, no entanto, uma grande vantagem no ETCS nível 2 que pode ser explorada quando se desenha uma nova linha 

ou a re-sinalização de uma linha existente: no ETCS nível 2 os sinais luminosos paralelos à via podem ser 

dispensados! Esta facilidade permitirá ajustar os cantões de bloco3 através de sinais virtuais no software e permitir 

aumentar significativamente a capacidade de expedição de comboios e a sua velocidade operacional, para 

comboios equipados com ETCS, sem necessitar de avultados investimentos e manutenção dos sinais luminosos de 

bloco que sãos dispensados. 

 

2.2 O ETCS embarcado e o STM Nacional 

A Estratégia Nacional para a introdução do ETCS com vista à interoperabilidade assenta na migração do sistema 

ATP nacional existente, designado “Convel”, na infraestrutura e no material circulante para o ETCS de forma 

gradual. Para o efeito esta estratégia iniciou-se com a Infraestruturas de Portugal a contratar a introdução dos 

sistemas de sinalização ETCS nos principais corredores internacionais norte (linha da Beira-Alta) e sul (Lisboa-

Évora-Caia), ambas contratadas no âmbito do programa Ferrovia 2020 e em fase de implementação até 2024. 

Por seu lado, no respeitante ao material circulante, os principais operadores nacionais como a CP para os 

passageiros e a Medway para as mercadorias, estão empenhados em equipar o material circulante com sistemas 

ETCS e com um componente designado STM (ver nota de rodapé da página 4) que permitirá a leitura das balizas 

do sistema ATP Nacional e tradução dessa informação numa velocidade e distância objetivo que será mostrada ao 

condutor e supervisionada continuamente pelo ETCS.  

 

Fig.  3 – ETCS L2 Embarcado e STM 

                                                           
3 Cantões de Bloco são distâncias de segurança fixas para garantir o distanciamento entre comboios e estabelecidas para o pior caso dos 

comboios que circulam numa determinada linha e sentido 
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O equipamento embarcado ETCS+STM permitirá aos comboios circular em linhas equipadas com ETCS e em 

linhas que ainda não estejam equipadas com ETCS, mas com os sistemas ATP nacionais existentes até à sua 

completa remoção. 

O sistema ETCS embarcado é, pois, o principal elemento para a implementação da estratégia nacional de migração 

do ATP nacional (Convel) para o ETCS e um passo para a futura interoperabilidade quer dos corredores 

Internacionais quer da restante rede ferroviária nacional. 

 

2.3 Os benefícios do ETCS para gestores de infraestruturas, operadores e utilizadores 

 

Abaixo a lista do que se considera serem os principais benefícios do sistema ERTMS agrupados por áreas de 

relevância para um gestor de infraestruturas ou operador ferroviário. 

 

Na perspetiva da tecnologia e de segurança: 

• Permite a introdução da verdadeira normalização e interoperabilidade tecnológica dos sistemas 

Europeus; 

• Promove um patamar melhorado de segurança da rede ferroviária quer para os operadores e gestores 

de infraestruturas, quer para os passageiros e outro pessoal afeto à operação e manutenção; 

• Uma vez que se trata de uma tecnologia recente terá menor risco de obsolescência e mais controlados 

que para os sistemas ATP nacionais; 

• Permite iniciar o processo de migração das redes nacionais e gradualmente remover a totalidade 

dos sistemas ATP nacionais (designados na norma por Class B systems), através da introdução do 

ETCS na infraestrutura e no material circulante, utilizando a bordo sistemas ETCS+STM durante a 

transição, evitando desta forma a eminente obsolescência dos sistemas, já hoje uma realidade em muitos 

dos casos como em Portugal com o CONVEL; 

• Processo de aprovação e certificação mais simplificado e normalizado entre todos os países e 

centrado numa única autoridade, a ERA – The European Agency for Railways. 

 

Na perspetiva dos ganhos de operação 

• Permite um Aumento de Capacidade assente no sistema de sinalização com base em comunicação 

continua entre infraestrutura e embarcado, permite reduzir o designado Headway ou tempo entre 

comboios no mesmo sentido, permitindo ganhos entre 30 e 40% mais de capacidade para a mesma 

infraestrutura; 

• Proporcionará a médio prazo uma transferência modal baseada na segurança, conforto e fiabilidade 

sentida pelos utilizadores e pelas empresas no caso das mercadorias; 

• Aumento de capacidade de resposta a um aumento esperado da procura proveniente da necessária 

transferência modal do rodoviário, impulsionada pelo Green Deal entre outras políticas de 

sustentabilidade para a Europa com horizonte 2050. 

 

Na perspetiva dos investimentos 

• Menores Custos de Produção por se tratar de uma solução provada, harmonizada e industrializada 

para permitir um sistema ferroviário mais competitivo; 

• Mercado de Livre concorrência para a mesma solução, uma vez que permitirá aos gestores de 

infraestruturas (para a via) e operadores (para o material circulante) adquirirem tecnologia interoperável 

e compatível independentemente do fabricante e em concurso, qualquer fabricante poderá concorrer 

com a sua tecnologia com a garantia que funcionará com a tecnologia ERTMS de terceiros; 

• Esta normalização permitiu Economias de Escala quer para o fabrico quer em melhorias de processo 

em termos de execução de contrato que se esperam cada vez mais melhorados e eficientes. 

 

Na perspetiva dos ganhos em termos de Custos do Ciclo de Vida (LCC – Life Cycle Costs) 

• Permite a redução dos custos do ciclo de vida dos sistemas de sinalização onde se integra o ETCS, 

uma vez que permitirá reduzir gradualmente o equipamento de terreno necessário, assim como cabos e 
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eletrónica associada, com um impacto positivo direto no investimento e manutenção dos sistemas para 

além de aumentar a fiabilidade global do sistema (menos equipamentos = menos falhas de 

equipamentos) 

• Harmonização da solução em torno da simplificação da práticas e processos de projeto, instalação, 

teste e comissionamento, incluindo efeitos de escala na formação e manutenção das competências em 

trono da solução para os vários intervenientes dos projetos, desde os gestores de infraestruturas, aos 

operadores, parceiros, fornecedores, instaladores, etc. 

• Beneficiar das “lições aprendidas” ou “retorno de experiência” (RETEX - Return of Experience) dos 

vários gestores de infraestruturas e operadores europeus através das entidades que os representam como 

a UIC, UNIFE, UNISIG, ERTMS Users, etc. 

• Esta normalização permitiu Economias de Escala quer para o fabrico quer em melhorias de processo 

em termos de execução de contrato que se esperam cada vez mais melhorados e eficientes. 

 

 

Na perspetiva ambiental e de sustentabilidade 

• Todos os benefícios atrás enumerados têm direta ou indiretamente um contributo para uma redução das 

emissões dos gases poluentes e incremento da sustentabilidade dos transportes e da ferrovia em 

particular, nomeadamente: 

o Os ganhos operacionais de capacidade e eficiência das linhas, com impacto directo na oferta da 

ferrovia para a procura crescente 

o O potenciar do atracão para a ferrovia e logo promover a necessária transferência modal de 

outros modos mais poluentes como o rodoviário ou o aéreo 

o As Economias de Escala geradas pela normalização e pelo efeito de escala que ultrapassou a 

europa e tem já procura mundial 

o A redução dos custos de investimento, instalação e manutenção pela simplificação da solução 

o A harmonização que leva também a uma menor dispersão do conhecimento e a melhores 

práticas comuns e transversais 

 

Estes benefícios contemplam a maioria dos fatores críticos que têm tido um efeito de avalanche na disseminação 

das soluções de ERTMS ao nível mundial, com aplicações diversas desde as redes ferroviárias convencionais 

urbanas, interurbanas, regionais, internacionais, de passageiros ou mercadorias, de velocidades convencionais ou 

de alta velocidade. A diversidade de aplicação tem sido total, o que é um benefício claro em prole da economia de 

escala. 

 

2.4 Próximos desenvolvimentos no sentido da Digitalização da ferrovia 

Todos os principais stakeholders em torno do ERTMS estão focados na necessidade de evoluções ao nível das 

especificações que abarquem as tendências da evolução para a ferrovia. O seu principal motor está na Agência 

Europeia para a Ferrovia (ERA) que tem a seu cargo a emissão e manutenção das ETI – Especificações Técnicas 

para a Interoperabilidade (em Inglês TSI – Technical Specifications for Interoperability), e na UNISIG que é o 

consórcio da Indústria que as escreve e revê. 

Este cuidado e supervisão pela ERA garante a integridade dos padrões ERTMS e apoia os esforços introdutórios 

noutros novos países e regiões do mundo que adotam o ETCS além da Europa para adquirir e usufruir dos 

benefícios derivados do ERTMS/ETCS. 

De acordo com fontes da União Europeia e outras publicações no site da ERA e do ERTMS, os principais novos 

desenvolvimentos no âmbito do pilar da inovação para a digitalização previstos são o C-DAS, as Interfaces 

normalizadas para os CCOs, o novo sistema de detecção de posicionamento dos comboios, a migração do GSM-

R para o novo FRMCS e um ATO mais evoluído que culmina na autonomia do comboio. 

Vamos fazer uma breve abordagem sobre estes conceitos e sempre que possível exemplificar um produto similar 

já desenvolvido. 
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2.4.1 C-DAS – Sistema de Aconselhamento ao maquinista 

DAS é o acrónimo para “Driver Advisor System” que é um sistema de ajuda/aconselhamento ao 

condutor/maquinista dos comboios sobre as melhores opções a tomar em termos de velocidade e 

aceleração/desaceleração, tendo por base a informação disponível, da via, declive, sinalização, peso da 

composição, etc O DAS usa algoritmos avançados para calcular as melhores decisões em tempo real. C-DAS 

significa connected DAS, ou seja, um DAS com ligação ao Centro de Comando Operacional para obtenção do 

estado dos itinerários e do tráfego de comboios em tempo real. Falaremos do DAS e do C-DAS em maior detalhe 

no capitulo 0.  

2.4.2 Novo Interface aos Centros de Controlo Operacional (CCO)  

A normalização ou banalização das interfaces entre os grandes Centros de Controlo de Tráfego e os novos sistemas 

como o C-DAS, o ETCS ou o ATO, será fundamental para os níveis de automação e digitalização que se pretendem 

atingir associados aos designados Data-Driven OCC. O uso de Big Data e IA Inteligência Artificial estarão na base 

dos centros de decisão e esta informação será depois partilhada com estações e comboios em tempo real para tornar 

o sistema muito mais adaptado e resiliente a mudanças e novas situações de exploração. 

Tal desenvolvimento terá que ser suportado numa rede de comunicações móveis de alta performance que o atual 

GSM-R já não irá conseguir garantir. 

O Sistema ARAMIS que equipa Centro de Controlo Operacionais em várias das principais redes ferroviárias está 

preparado para fazer interfaces com sistemas C-DAS e enviar mensagens para o ETCS embarcado, o que é um 

passo na direção do futuro. 

2.4.3 Do GSM-R para o FRMCS 

O nível de dados gerados entre infraestrutura e material circulante irá aumentar exponencialmente com todas estas 

tecnologias o que irá obrigar a alterar o principal componente do ERTMS – O rádio GSM-R. A nova solução de 

comunicações móveis FRMCS – Future Radio Mobile Communication System, será o substituto do GSM-R e será 

o backbone da digitalização do transporte ferroviário. A migração desta tecnologia está prevista até 2030, altura 

em que o GSM-R ficará obsoleto e terá uma vida útil até pelo menos 2050. 

O FRMCS terá como principais objetivos, permitir a gestão da obsolescência do GSM-R e criar uma abstração da 

tecnologia rádio a ser usada permitindo o uso de Tetra, LTE, 5G, wifi, etc. . O outro grande objetivo é o de dotar 

a ferrovia das condições para a Digitalização, desde o C-DAS até aos comboios autónomos. 

FRMCS iniciará testes em 2022/2023 para antecipar as estratégias de migração 

2.4.4 Novo sistema de deteção da posição comboios (Advanced Train Positioning system) 

Os sistemas alternativos de deteção da posição de comboios através de GPS é outra das áreas a desenvolver para 

suportar entre outros a possibilidade de avançar para os Comboios Autónomos. Falamos num sistema alternativo 

pois hoje em dia a deteção de comboios é feita de forma segura com tecnologia instalada nos carris que consegue 

determinar se uma secção de via de algumas centenas de metros está livre ou ocupada por comboios. Estes sistemas 

designam-se vulgarmente por “Circuitos de Via” ou “Contadores de Eixos”. Os sistemas de sinalização estão 

concebidos por forma a garantir que apenas um comboio se encontra em cada uma destas seções e a garantir 

distâncias de segurança entre os comboios que estão a circular. Com a nova tecnologia, pretende-se que os cantões 

de bloco fixo ou mesmo os virtuais, passem a ser dinamicamente calculados por algoritmos nos sistemas 

embarcados: os designados cantões móveis. Com esta flexibilidade de cantões móveis, conseguimos extrair a 

maior capacidade possível da infraestrutura, pois os comboios passam a supervisionar permanente em tempo real 

a distância ao comboio mais próximo através das suas curvas de frenagem otimizando desta forma o uso da 

infraestrutura. 

O conceito RailBot™ da Thales consegue o posicionamento de comboios usando vários diferentes tecnologias em 

paralelo. Estas incluem o GNSS posicionamento por satélite e IMUs (medição por inércia unidades). O vídeo e o 
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lidar também podem ser utilizados para determinar localização - os dados destes sensores são combinados com 

um mapa topográfico de rotas 3D armazenado no comboio computador de bordo. Além disso, UWB (banda 

ultralarga) e outras tecnologias de alcance radioeléctrico podem ser utilizadas para determinar a posição. 

2.4.5 O Conceito de Comboio Autónomo e da Operação Automática de Comboios até GOA4 

O conceito de ATO – Automatic Train Operation, ou Operação Automática de Comboios é um conceito antigo e 

muito usado nos metros, ou seja, em redes fechadas. Na rede ferroviária convencional o ATO e nomeadamente a 

normalização desse ATO como uma extensão das soluções embarcadas de sinalização de segurança, começa agora 

a dar os seus passos. 

O Conceito de Comboio Autónomo é ligeiramente diferente e assenta na tomada de decisão com base em 

algoritmos de IA Inteligência Artificial com base na análise de dados proveniente de diversos sensores que 

permitiram ao Comboio atingir o patamar de condução autónoma, o que é acima da automação que vamos revisitar 

de seguida. 

Vamos primeiro relembrar o que significa GOA e o que são os diferentes níveis. GOA - Grade of Automation, ou 

grau de automação em Português é uma designação que foi normalizada principalmente no mundo dos metros e 

agora adaptada às redes ferroviárias convencionais e está classificada com 5 níveis (fonte wikipedia): 

 

Fig.  4 – Níveis de Automação GOA do ATO (com foco nos metros) 

 

Abaixo os conceitos da solução RailBot da Thales para automação até ao Comboio Autónomo 

 

A Thales está a desenvolver um conceito chamado RailBot™ que pretende responder à necessidade de um 

determinado nível de operação autónoma de comboios nas principais ferrovias. A solução deste conceito de 

Comboio Autónomo assenta em dois componentes principais: RailBot Drive para operação automática (ATO), 

incluindo operação sem maquinista, e o RailBot Eye, que consiste na solução de detecção de obstáculos.  

RailBot Drive é um conceito avançado de Operação Automática de Comboios (ATO) que oferece condução segura, 

suave e com eficiência energética em três níveis diferentes de automação: com maquinista (RailBot Drive2), sem 

maquinista (RailBot Drive3) e Comboio Autónomo (RailBot Drive4). 

 

RailBot Drive2 / GOA2  

Neste nível, o conceito ATO sincroniza as operações dos comboios com os dados em directo do seu Sistema 

Central de Controlo Operacional (CCO). Os tempos de viagem e de permanência para cada comboio são 

atualizados e carregados para o sistema ATO de bordo em tempo real. Isto assegura que tudo funciona como um 

relógio, com viagens pontuais, perfeitamente orquestradas e poupanças de energia significativas em comparação 

com a condução manual. RailBot Drive2 é equivalente ao grau IEC de Automação 2, com um maquinista na cabina 

para supervisionar o fecho das portas. 
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RailBot Drive3 / GOA3+ 

Este conceito oferece as mesmas funções avançadas de ATO que RailBot Drive2. A diferença é que o RailBot 

Drive3 incorpora a deteção de obstáculos: a visão por computador permite ao comboio identificar obstáculos na 

linha e levar o comboio a uma paragem suave, se necessário. Com RailBot Drive3, não é necessário qualquer 

maquinista na cabina e o próprio comboio conduz. Esta operação é totalmente autónoma. RailBot Drive3 é 

equivalente ao grau IEC de Automação 3. 

 

RailBot Drive4 / GOA4+  

As tecnologias ATO e de detecção de obstáculos para RailBot Drive4 são idênticas às do RailBot Drive3. A 

diferença é que o comboio é desacompanhado. RailBot Drive4 é equivalente ao grau IEC de automatização 4 e é 

o nível mais elevado de automatização ferroviária. 

RailBot™ funciona como uma sobreposição sobre os sistemas de sinalização e controlo de comboios existentes, 

tais como os níveis 1 e 2 do ETCS. 

As autoridades de movimento geradas pelo sistema de sinalização fornecem o envelope de segurança primário 

dentro do qual RailBot™ funciona. O RailBot™ não anula o sistema de controlo de comboios existente. 

No futuro, o RailBot™ tem o potencial de fornecer funcionalidades adicionais para o bloco móvel ETCS Nível 3 

da sinalização, graças a capacidades como o posicionamento de comboios altamente redundantes e a deteção de 

obstáculos. 

 

 

Fig.  5 – LUCY – o protótipo de comboio autónomo, um projecto em conjunto entre a Thales e a DB 
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3 “DAS – Driver Advisory System” um garante para a sustentabilidade ferroviária 

3.1 Enquadramento das políticas de sustentabilidade 

O Pacto Ecológico Europeu, conhecido por Green Deal, vem exigir a transferência de uma parte substancial do 

volume de carga atual para ferrovias para acelerar a mudança para a neutralidade carbónica na Europa. Sabemos 

que o transporte rodoviário representa cerca de 75% do transporte de mercadorias terrestre e é o maior contributo 

para as emissões de CO2 na Europa. Sabemos também que se espera ainda um crescimento acentuado deste tipo 

de transporte, que se estima em torno de 30% em 2030! Para atingir tais desígnios do pacto ecológico será 

imprescindível e absolutamente mandatória a transferência modal em larga escala associada a uma maior eficiência 

e atratividade da ferrovia para se poder atingir os objetivos de 2030 e 2050. 

A atual visão estratégica para o transporte ferroviário de mercadorias assenta, portanto, em criar um sistema de 

transporte eficiente e sustentável que sirva de base a toda uma cadeia logística que se pretende multimodal 

suportada por parques logísticos estratégicos de transferência para um serviço porta-a-porta mais sustentável. 

Como consequência esta visão deverá fomentar a atratividade dos principais atores que buscam maior 

competitividade, desempenho, regularidade e como resultado, maior eficiência geral da economia e mais 

sustentável ao mesmo tempo. 

É essencial neste contexto, identificar outros fatores de natureza tecnológica que ajudem a melhorar a eficiência 

energética da operação ferroviária para que o contributo para a neutralidade carbónica seja continuamente 

crescente ano após ano para absorver o aumento esperado do transporte e a garantida transferência modal. 

3.2 O Sistema DAS – Driver Advisory System 

DAS é o acrónimo para “Driver Advisor System” que é um sistema de ajuda/aconselhamento ao 

condutor/maquinista dos comboios sobre as melhores opções a tomar em termos de velocidade e 

aceleração/desaceleração, tendo por base a informação disponível, da via, declive, sinalização, peso da 

composição, etc. 

O DAS usa um conjunto de algoritmos complexos para calcular a velocidade ideal para economizar energia. Para 

o efeito o DAS tem os dados estáticos da via e conhece o percurso que o comboio vai fazer pela informação do 

itinerário. Esta informação permite ao DAS aconselhar o condutor em tempo real e assegurar uma diminuição do 

consumo de energia. Os algoritmos são adaptados a cada situação com base numa estratégia de condução ideal. 

O DAS pode ser mais ou menos integrado com os sistemas centrais de comando e controlo de sinalização, 

vulgarmente designados por Centros de Controlo Operacionais (CCO). Quando esta integração existe, designamos 

o sistema de C-DAS, onde o C significa “connected”. Nesta variante o aconselhamento é bastante mais rico, pois 

tem informação do estado do tráfego em linha e do estado da sinalização em tempo real, possibilitando antecipar 

ao máximo as decisões, e providenciando as melhores opções para os maquinistas, para aquele comboio naquele 

momento tendo em consideração a sua posição, velocidade, etc. 

Um sistema DAS é uma aposta na clara na redução das emissões de gases poluentes e com efeito de estufa, através 

da otimização dos consumos em percentagens que podem ser impressionantes em alguns cenários operacionais. 

Em seguida sumarizamos as principais características do sistema DAS nas suas vertentes segregada (DAS) e 

conectada (C-DAS), enumerando algumas das principais vantagens da sua aplicação para os operadores e para os 

gestores de infraestruturas. 

Um excelente exemplo de um sistema C-DAS avançado e disponível é o GreenSpeed da Thales, de onde foram 

recolhidos os principais benefícios descritos abaixo. 
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3.3 Os benefícios do Sistema DAS 

 

O DAS oferece uma série de benefícios. Ao ajustar a estratégia de condução, o maquinista pode optar por se 

concentrar mais numa área específica, por exemplo, maior pontualidade ou maior economia de energia. Os 

principais benefícios são explicados aqui. 

 

Principais benefícios dos sistemas DAS: 

• Economia de energia; 

• Melhoria da pontualidade e redução de 

penalidades; 

• Integração c/ Centros de Comando 

Operacionais (CCOs) para tráfego 

verdadeiramente fluente (C-DAS) 

• Aumento da capacidade de infraestrutura; 

• Cabine “sem papel”; 

• Feedback por meio de relatórios poderosos 

para planeamento, maquinistas e gestão 

• Manutenção reduzida devido ao menor 

desgaste - especialmente em motores e 

freios 

• Erros de motorista reduzidos => maior 

segurança 

• Melhor ambiente de trabalho 

• Maior satisfação dos passageiros 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6 – Exemplo da consola GreeSpeed DAS 

Os resultados esperados são: 

 

1. Um ganho de produtividade quer pelo menor consumo de energia quer pelo menor desgaste e 

manutenção dos comboios 

2. Todos os maquinistas sabem sempre garantir pontualidade com consumo mínimo de energia 

3. Limita a necessidade de reagendamento no nível do CCO, pois os maquinistas têm um plano a seguir 

4. Fonte de informação fiável do comboio para OCC e Sistemas de Informação de Passageiros com 

localização, velocidade e ETA – Estimated Time of Arrival 

5. Permite diagnosticar onde os horários não funcionam bem na vida real 

6. É um passo importante no sentido de uma solução ATO – Automatic Train Operation 

 

 

Fig.  7 – Exemplo de 2 comboios num cenário com DAS versus sem DAS  
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4 A Rede Ferroviária Nacional e a sua evolução planeada até 2030 

O programa atual de investimentos Ferrovia 2020 

está com um elevado nível de contratação e 

execução, sendo os melhores exemplos disso são os 

atuais projetos em fase de implementação no terreno 

para a renovação da Linha da Beira -Alta do 

Corredor Internacional Norte (Vilar-Formoso – 

Pampilhosa – Aveiro – Leixões) e novo troço em 

construção Évora-Elvas-Caia do Corredor 

Internacional Sul (Badajoz/Caia – Évora – Lisboa 

– Setúbal – Sines), ambos parte integrante da rede 

transeuropeia de transportes (RTE-T) e do designado 

Corredor Atlântico que atravessa Portugal, Espanha 

e França. 

 

Em ambos estes corredores se está a implementar um 

sistema de sinalização com ETCS nível 2. Na linha 

da Beira-Alta será uma sobreposição à sinalização 

existente com renovação da mesma, enquanto que no 

troço Évora-Elvas-Caia, tratando-se de um troço 

novo em construção, o Gestor de Infraestruturas IP, 

optou por uma solução toda nova com sinais virtuais 

no bloco. Esta solução para os blocos entre estações, 

permitirá um incremento significativo de capacidade 

para comboios equipados com ETCS pois podem ter 

intervalos bastante mais curtos entre eles do que os 

comboios não equipados, quando a viajar no mesmo 

sentido. Este troço estará a tirar o maior partido da 

tecnologia ETCS nível 2 e espera-se que fique em 

serviço em 2023. 

 

Os principais clientes destes corredores são os 

comboios de mercadorias dos principais operadores 

nacionais e internacionais com licença para operar 

em Portugal. O maior destes é a Medway que está 

empenhada em equipar a sua frota com o mais 

recente ETCS nível 2 baseline 3 e com o sistema 

STM para permitir operação em todo o território 

nacional que ainda esteja equipado com o ATP 

Nacional.  

 

 
 

Fig.  8 – ETCS nível em fase de Implementação 

(Ferrovia 2020 e PETI 3+) 
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O PNI 2030 é um ambicioso programa de investimento com horizonte 2030 do qual fazem parte significativos 

investimentos na ferrovia, desde logo com a construção de uma nova linha de Alta Velocidade Lisboa – Porto em 

bitola Ibérica. Os investimentos na ferrovia, transporte e mobilidade ascendem a 10,5m milhões de euros. 

 

 

Fig.  9 – PNI 2030 para a Ferrovia 

O Gestor de Infraestruturas tem uma oportunidade única para revitalizar a Rede Ferroviária Nacional e dar um 

salto de “gigante” com vista à interoperabilidade e modernização global da ferrovia, incluindo o estabelecimento 

dos alicerces para a verdadeira Digitalização da Ferrovia, aliando a designada Telemática à Sinalização e ao ETCS. 

Se analisarmos a tabela e cada uma das fichas de Investimento podemos segregar as seguintes como as mais 

relevantes para a Digitalização da Ferrovia: 

 

• F1 Nova Linha de Alta Velocidade Lisboa Porto 

• F2 Aumento de Capacidade nas áreas metropolitanas 

• F4 Implementação do ETCS e GSM-R em vários troços da RFN 

• F6 Telemática e Segurança da Operação (CCOs) 

• F12 e 13 Corredores Internacionais (complementos) 

• F14 a F16 Material Circulante 

 

São, portanto, muitos os projetos e diversas as oportunidades de investir na Digitalização da Ferrovia.  
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5 CONCLUSÕES 

A interoperabilidade Europeia com base no ETCS nível 2 é um desígnio nacional como não poderia deixar de ser, 

quer para o Gestor de Infraestruturas quer para os diversos Operadores Ferroviários, com a adoção do ETCS nível 

2 embarcado e STM nacional para facilitar a migração. 

A Digitalização da Ferrovia assenta em novos desenvolvimentos em torno e complementares ao ETCS e às 

instalações de sinalização, complementando não só nas infraestruturas de via e de gestão de tráfego existentes 

(CCO) como introduzindo soluções inovadoras. Estas inovações farão uso de Inteligência Artificial (IA), elevada 

conectividade e algoritmos de tratamento de dados (BigData) para conceber soluções desde o C-DAS, ao ATO e 

Comboio Autónomo, sempre com base no ERTMS e num futuro rádio digital 5G ou qualquer tecnologia que 

facilite toda esta troca de informação que se estima venha a ser comum partilhar entre infraestrutura e embarcado. 

Os programas de investimento em Portugal têm acompanhado recentemente a adoção do ETCS e de algumas 

melhorias ao nível dos CCOs assim como a introdução da solução C-DAS. 

Portugal está a avançar como se constatou pela implementação do Ferrovia 2020 e PETI 3+ e tem uma visão de 

futuro espelhada no ambicioso PNI 2030 que fazemos votos seja implementado conforme previsto. 
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