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Tema 2 – A ferrovia e o seu Papel Central na Mobilidade, Logística  

e Desenvolvimento Sustentável 

 

Das 6 comunicações aceites para o congresso neste subtema, apenas 5 foram 

apresentadas na sessão paralela 16 no dia 7 de Julho. Os colegas brasileiros do Instituto 

Militar de Engenharia do Rio de Janeiro não puderam estar presentes, certamente devido 

a impedimentos profissionais e de custo de deslocação. No entanto, a sua comunicação, 

sobre “A influência da condutividade hidráulica no comportamento de solos quando 

empregados no sub-balastro ferroviário”, pode ser lida no site do congresso. 

As apresentações presenciais foram iniciadas pela exposição do Professor Mário Lopes 

sobre as linhas da rede TEN-T e os desafios que coloca para o transporte ferroviário de 

mercadorias além Pirinéus. Atendendo a que 70% do comércio externo do país é com a 

EU, sendo que pela ferrovia é transportado 80 % do valor dessas transações – o que 

contrasta com a sua reduzida importância em volume/peso – é proposta uma separação 

da gestão da rede ferroviária em bitola ibérica da de bitola UIC, enquanto se for evoluindo 

para uma rede única em bitola UIC. Nesta fase de coexistência das duas redes com 

diferentes bitolas, a rede UIC seria afetada ao tráfego de passageiros, enquanto que a 

de bitola Ibérica se destinaria essencialmente ao tráfego de mercadorias. Durante este 

período de transição propõe-se a adoção de composições com eixos variáveis, de modo 

a permitir aproveitar ao máximo as potencialidades da rede UIC e fechar malhas e 

assegurar ligações enquanto não se procedesse à mudança de bitola, o que 

forçosamente teria de ser um processo faseado face aos custos envolvidos e à 

construção da rede UIC.  

As questões que se levantaram em relação a esta proposta prenderam-se 

essencialmente com a necessária articulação com o processo de mudança de bitola e 

construção da rede UIC em Espanha – o que nem sempre tem sido fácil, atendendo a 



que os dois países competem por captar tráfegos para os seus portos mais importantes 

e há que contar com a concorrência do modo rodoviário no transporte de mercadorias – 

e com os outros problemas operacionais resultantes de sistemas de controlo e 

sinalização diferentes. Por outro lado, enquanto Espanha investe cerca de 3100 milhões 

de Euros por ano na sua rede UIC, Portugal não tem ainda nenhuma linha a funcionar 

nessa bitola, o que dificultará a atractividade do modo ferroviário para o transporte de 

passageiros. 

A segunda exposição ficou a cargo do Engenheiro Silvino Pompeu Santos, que 

apresentou uma proposta de rede estruturante em bitola UIC para transporte de 

passageiros, formada, numa primeira fase, pelos eixos Lisboa/Porto e Lisboa/Madrid. 

Para o transporte de mercadorias propõe-se a ligação dos principais portos da costa 

Atlântica às fronteiras terrestres e daí para as redes europeias. A rede ferroviária principal 

seria assim composta pelos dois eixos em bitola UIC e pelas ligações Aveiro/Vilar 

Formoso, Sines/Setúbal/Évora Caia. Esta rede teria uma extensão total de 920 km, sendo 

590 km em bitola UIC e 330 km em bi-bitola (UIC e Ibérica) o que permitira reduzir 

substancialmente os seus custos de concretização. Para além dos menores custos, esta 

proposta permitira ainda uma maior independência em relação à evolução da rede 

espanhola e da sua eventual migração para bitola UIC.  

As principais questões que se colocaram em relação a esta proposta incidiram sobre o 

corredor de aproximação a Lisboa da linha de AVF, que o autor propõe que se continue 

a processar pelo vale do Tejo, com a construção de um túnel a norte de Vila Franca de 

Xira até cerca de Alhandra, enquanto alternativa ao corredor por Torres Vedras. Por 

outro lado, é proposta uma solução interessante em bi-bitola para aceder às estações 

existentes na linha do Norte, com a construção de “by passes” para os comboios directos 

que circulam na rede em bitola UIC.  

Seguiu-se a apresentação da equipa do IMT, a cargo do Engenheiro Nuno Gregório, que 

versou sobre “Segurança nas interfaces de caminho de ferro”, nela se apresentando um 

completo estudo sobre a caracterização dos tipos de acidentes que ocorrem nas 

diferentes situações de interface com o caminho de ferro e se propõem várias soluções 

para a sua minimização ou superação dos problemas detectados. Sem contar com os 



suicídios que ocorrem na via, apurou-se que 97% dos acidentes verificam-se no 

atravessamento das vias ou em passagens de nível (30%). O estudo foi realizado com 

os operadores e o gestor da infraestrutura ferroviária, tendo-se registado 132 

ocorrências em plena via ou em passagens de nível, entre 2016 e 2020. É ainda proposta 

a revisão do Regulamento das Passagens de Nível (DL nº 568/99) que se considera 

manifestamente desadequado à realidade actual.  

Foi sugerido que se encarasse uma solução de curto prazo a implementar nos 

apeadeiros e estações, que consistira na introdução de barreiras desencontradas nesses 

locais de atravessamento de pessoas, tal como foi realizado nas escolas em Lisboa 

quando o seu acesso implica o atravessamento de arruamentos.  

A comunicação seguinte, a cargo do Engenheiro José Ramalho da Thales Portugal, 

incidiu sobre “Tecnologias digitais de segurança para modernizar a ferrovia em Portugal 

no século XXI”. Tratou-se da abordagem de um problema iminentemente técnico para o 

qual se propõe uma solução que visa garantir, em boas condições de segurança, a 

interoperabilidade das redes ferroviárias, quando ainda estão em funcionamento dois 

sistemas distintos de controlo e gestão de tráfegos, o ERTMS (European Rail Traffic 

Management System) e o ETCS (European Train Control System), este último 

compreendendo actualmente dois níveis: 1) sobreposição ao sistema de sinalização em 

via; 2) autorização de movimento através de balizas, completado por informação via 

rádio, assegurando-se deste modo um sistema de segurança activa. O nível 3 do ECTS 

permitirá avançar para a condução automática. Por outro lado, está em desenvolvimento 

e em aplicação em algumas redes, o designado sistema “Green Speed”, que permite 

optimizar gastos de energia e acréscimos de produtividade.  

Como principal conclusão da apresentação refira-se a afirmação de que a falta do 

sistema ECTS embarcado está a bloquear a entrada no mercado nacional de novos 

operadores e afecta a competitividade do transporte ferroviário. Propõe-se por isso que, 

para a circulação de comboios na rede nacional, se proceda quanto antes à passagem 

do actual sistema CONVEL para o ECTS de nível 2. 

A última apresentação foi realizada pelo Engenheiro Luís Gonçalves, da empresa 

Quadrante, e versou sobre um “Contracto de concepção-construção para um 



empreendimento ferroviário de grande dimensão na Nigéria”, cuja construção está a 

cargo da empresa Mota-Engil. Esta empresa recorreu à Quadrante para a assessorar 

enquanto projetista na concretização de uma linha, em via única e não electrificada, com 

500 km de extensão, compreendendo ainda os pátios de mercadorias, os ramais e as 

estações. O empreendimento compreende o projecto de execução, o financiamento da 

sua construção e a gestão da infraestrutura. Optou-se por realizar contactos à parte para 

a sinalização e a maquinaria dos parques oficinais, o que não deixa de colocar desafios 

à elaboração do projecto de execução, exigindo que este possa acomodar as decisões 

que se venham a tomar nestes domínios. 

O projecto desenvolveu-se em três fases: 1) Estudo de opções de traçado; 2) Estudo 

prévio de traçado, obras de arte, estações e oficinas; 3) Projecto de execução. Foi 

explicada a metodologia adoptada em cada uma destas fases, dando-se ainda 

conhecimento dos problemas com que a equipa se teve de confrontar e o modo como 

os resolveu. De salientar a forma como, por vezes, o projectista se teve de substituir a 

operadores e parceiros que ainda não se encontram definidos pelo poder político e o 

mercado, e que serão os futuros beneficiários desta linha, bem como a flexibilidade que 

se procurou garantir em relação a alguns aspectos do projecto de execução. 

Por manifesta falta de tempo – apesar de todos os intervenientes terem cumprido 

razoavelmente o tempo que lhes foi atribuído para a sua apresentação – a discussão das 

várias comunicações não se pode processar com o desenvolvimento desejável. No 

entanto, é possível sintetizar algumas conclusões:  

Quanto à modernização da rede ferroviária nacional e ao processo de transição de 

bitolas, foram apresentadas propostas que permitem formular e pensar um processo 

realista e compatível com o actual contexto das nossas finanças públicas – sem recorrer 

aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – para a introdução da AVF em 

Portugal e ir concretizando num prazo curto o corredor atlântico da TEN-T. 

A importância do sistema de comunicação via/comboio/centro de controlo de tráfego 

para resolver um importante handicap do nosso serviço ferroviário, permitir a entrada de 

novos operadores no mercado nacional e melhorar a atractividade do transporte 



ferroviário. A evolução desse sistema e como esta se poderá processar de forma realista 

e pragmática, foi claramente evidenciada.  

Salientou-se a capacidade da engenharia portuguesa em prestar serviços na região do 

Grande Sul, devido não só à sua forma de trabalhar (de que se salienta a capacidade de 

entendimento dos contextos locais, das suas limitações, mas também das suas 

potencialidades) mas igualmente ao modo como se relaciona com os colegas e 

dirigentes desses países. Há uma certa forma de estar e fazer, uma cultura de 

engenharia, que é muito mais adequada a esses contextos do que a observável em 

equipas de grandes empresas dos países mais desenvolvidos. Lamenta-se que as 

entidades públicas nacionais ainda não tenham compreendido suficientemente esta 

potencialidade da engenharia portuguesa, não lhe proporcionando os necessários 

apoios políticos e logísticos que facilitem a sua internacionalização.  

Ficou igualmente clara a importância de recuperar (e reconstruir) a capacidade de 

reflexão a longo prazo, de estudo e planeamento dos elementos estruturantes 

relacionados com as grandes obras públicas das redes estratégicas de transporte, por 

parte das entidades públicas que deveriam apoiar a decisão política.  
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