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OPlano Ferroviário Nacional (PFN) propõe sempre 

em bitola ibérica a ligação a alta velocidade Lisboa-Porto e 
ligações entre as principais cidades para passageiros com 
tempos de percurso e frequências que tornem o comboio 
competitivo com o automóvel e no Lisboa-Porto também com o 
avião, o que faz sentido num contexto de descarbonização. Mas 
não se compreende que neste contexto se esqueçam as ligações 
ferroviárias à Europa em bitola europeia para o transporte das 
nossas exportações, pois que o atual modo de transporte das 
mercadorias por via rodoviária (80% das nossas exportações 
para a Europa) está condenado a prazo por essas razões 
energéticas e ambientais, recomendando a Comissão Europeia a 
passagem para os modos ferroviário e marítimo. Quando 



Espanha tiver as suas ligações em bitola europeia com França 
completadas, teremos grandes restrições à circulação por via 
rodoviária das nossas exportações para o centro da Europa. 

Portugal arrisca-se a perder os 

fundos do Connecting Europe 

Facility-2 para o período 2021-

2027 

Estão em causa duas ligações a Espanha em bitola europeia, a 
norte a de Aveiro-Vilar Formoso e a sul a de Sines-Lisboa-
Poceirão-Caia, sendo a do norte de grande importância para as 
nossas exportações e a do sul de interesse para Espanha por 
permitir a alta velocidade para passageiros na viagem Lisboa-
Madrid. São ambas para tráfego misto em via dupla, permitindo 
comboios quer de passageiros a alta velocidade quer de 
mercadorias, estes a velocidades mais baixas. Será necessário 
um acordo com Espanha, mas é espantoso que isso já exista 
para uma nova interligação gasista com Espanha que permita 
exportar para a Europa o hidrogénio verde que ainda não 
produzimos, só há ainda projetos-piloto, enquanto que no que 
toca às exportações que já existem o governo não procura um 
acordo que permita interligações de bitola europeia e condições 
de interoperabilidade entre as redes ferroviárias portuguesa e 
europeia para o transporte competitivo das nossas exportações! 
O PFN quer começar linhas de tráfego internacional em vias 
únicas de bitola ibérica, não se percebendo como é que com via 
única se poderá depois passar para a bitola europeia sem parar 
o tráfego e arrisca-se, ao insistir na bitola ibérica, Lisboa-Porto 
inclusive, a perder os fundos do Connecting Europe Facility-2 



para o período 2021-2027, os quais financiam 70% do 
investimento mas só em bitola europeia. 

O PFN é, pois, centrado no mercado doméstico e no transporte 
de passageiros, esquecendo as mercadorias e a competitividade 
das nossas exportações. 
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