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Comércio externo de Portugal

União Europeia – 70%

• Rodovia – 81%

• Marítimo – 14%

• Ferrovia – 2% (Espanha), restante UE – 0%





Rodovia tende a perder 

competitividade por razões 

energéticas e ambientais

Actual modelo de trocas 

comerciais com a UE esgotará em 

cerca de uma década



Excertos do White Paper: European Transport Policy for 

2010. Time to Decide



Problemas que tornam a ferrovia 

portuguesa pouco competitiva

• Interoperabilidade

• BITOLA (só tráfego internacional)

• Sinalização e controle de velocidade

• Rampas demasiado inclinadas

• Limitações ao comprimento dos comboios



Problema principal:

BITOLA 
afecta tanto o material rebocado (vagons) como de

tracção (locomotivas).

Comboios portugueses não 

entram em França. Dentro 

de alguns anos, nem em 

Espanha entrarão.

 Ilha ferroviária



Solução do Governo : eixos variáveis

além do peso e custo superiores aos eixos fixos, os custos de

manutenção e reparação, pois por serem material não standard não

podem ser reparados da mesma forma que os restantes vagões de

eixos fixos (tecnologicamente muitíssimo mais simples).



Será plausível que os eixos variáveis sejam uma

solução competitiva para o problema da bitola, e a

Espanha que os desenvolveu e opera há mais de 50

anos, que continua a desenvolver novas versões

para mercadorias e locomotivas, não os considere

como solução competitiva permanente mas apenas

uma tecnologia de transição?



Será plausível que os eixos variáveis sejam uma

solução competitiva para o problema da bitola,

porque razão a Espanha continua a investir cerca de

3000 milhões de euros por ano, só do OE, na rede

de bitola europeia?



Desrespeito por compromissos internacionais 
> fazer a rede Core da UE até 2030

Consequências:

mapa das redes ferroviárias transeuropeias TEN-T       proposta de expansão do  corredor

“core” (objetivo 2030), corredor atlântico a amarelo atlântico em 2021    

fonte: TENtec DG MOVE 



Perda de competitividade do comércio com 
a UE 

> perda de capacidade de atração e fixação 
de investimentos industriais, baixos salários 

> Portugal tenderá transformar-se num 
deserto industrial, com o pior nível de vida 
da UE.

Consequências:











Via marítima 

- para muitos sectores de actividade não é alternativa às 

vias terrestres devido a menor frequência, fiabilidade e 

rapidez

Alternativa

- usar as plataformas logísticas espanholas ligadas à rede

de bitola europeia. Salamanca seria a principal 

plataforma logística da economia portuguesa > forte 

desvantagem competitiva para Portugal





Comissão Europeia



Comissão Europeia. 

Mudança da bitola – interrupção contínua

da circulação até terminarem as obras e 

testes em toda a linha: meses ou anos



https://www.dn.pt/lusa/interior/investimento-sem-coordenacao-com-

espanha-transforma-portugal-em-ilha-ferroviaria---governo-10577958.html

Quem disse isto: Miguel de Vasconcelos em 1640? Não.

Imagine-se a 
Linha do Norte 
fechada durante
1 ou 2 anos



Comissão Europeia. 

“Confiamos totalmente no 

Governo português”

Falta de liderança política



MOTIVAÇÃO DO GOVERNO PARA A POLÍTICA DE 

EXCLUSIVIDADE DA BITOLA IBÉRICA

Evitar a concorrência 

23

Entrevista do Ministro das 

Infraestruturas em 19 de 

Outubro de 2018, 

disponível em

https://www.youtube.com/

watch?v=b48w2IFKmOo

Como a bitola ibérica é 

material não standard que 

as companhias

ferroviárias europeias

(excepto espanholas) não

têm, dificilmente o 

adquirirão para servir um 

mercado pequeno como

Portugal > a bitola ibérica

afasta a concorrência

https://www.youtube.com/watch?v=b48w2IFKmOo


Como alterar esta

situação?

- Conquistar a opinião pública para que 

esta questão passe a ter impacto

eleitoral

- Principais dificuldades: 

- falta de capacidade > no acesso aos media

- falta de vontade > atitude das elites, em

grande parte preocupadas em não desagradar ao

poder



Obrigado pela vossa atenção


