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 Até 2050 o transporte de mercadorias crescerá cerca de 80 % e o de 
passageiros mais de 50 % . 
 
O crescimento precisa do comércio e o comércio precisa do 
transporte. Quem não dispuser de boas ligações não crescerá nem 
prosperará 
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O novo paradigma 
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Mediterraneo 











 
 
 
 
 

O caso espanhol 



Antes de mais, em Espanha atualmente existem duas ADIFs: 

ADIF 

ADIF Alta Velocidade. 

 

A criação destas duas entidades públicas a partir do "antigo" ADIF foi 

aprovada pelo Real Decreto-lei 15/2013, de 13 de dezembro, sobre 

reestruturação da entidade pública empresarial "Administrador de 

Infraestruturas Ferroviárias" (ADIF) e outras medidas urgentes na ordem 

económica.. 

 

Em todo o caso, o que não é correto é que todas as linhas de Alta 

Velocidade dependam do ADIF Alta Velocidade e que o ADIF apenas se 

encarregue de gerir a rede convencional. Por exemplo, a linha Corunha - 

Santiago - Ourense depende do ADIF (quando a linha Santiago - Ourense 

é parte da nova LAV para a Galiza, concebida para velocidades máximas 

de 300 - 350 km/h), enquanto ADIF Alta Velocidade gere a antiga linha 

entre Pontevedra e Vigo. 



 
• Em geral, toda a rede de Alta Velocidade em Espanha foi contruída e constrói-se 

com uma bitola de 1.435 mm (bitola standard, também conhecida como 

internacional ou UIC. Os combóis de Alta Velocidade que atualmente circulam 

em Espanha a velocidades superiores a 250 km/h fazem-no sempre em bitola 

standard (1.435 mm). 

• Existem algumas exceções, como pode ser o troço Santiago - Ourense (no caso 

de linhas construídas especificamente para velocidades superiores a 250 

km/h) ou a linha Vigo - Corunha (exemplo de linha adaptada para velocidades 

na ordem dos 200 km/h), que foram feitas com bitola ibérica, ou seja, 1.668 

mm.  

• O motivo de se realizar uma série de linhas que podem ser consideradas de Alta 

Velocidade em bitola ibérica (1.668 mm) deve-se a questões operacionais e 

comerciais a curto - médio prazo. O certo é que está previsto que quando se 

termine a LAV para a Galiza (que agora chega desde Madrid e Valladolid até 

Zamora em bitola standard), o troço Ourense - Santiago e a linha Vigo – 

Corunha se transformem em bitola standard. 

• Na verdade, o próprio PITVI contínua a manter-se para a rede ferroviária 

convencional (não Alta Velocidade) "Apostar pela bitola de via standard, com o 

objetivo de aproveitar a interoperabilidade da rede ferroviária espanhola com o 

resto da rede europeia".  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio PITVI faz referência à superação do problema da bitola da via através da utilização de 

veículos que disponham de eixos de bitola variáveis, que mediante umas instalações especiais 

conhecidas como intercambiadores, podem "sobre a marcha" passar de circular numa bitola de 

1.668 mm (ibérico) para uma standard (1.435 mm) ou vice-versa. Atualmente, os comboios que 

unem diariamente a Galiza com Madrid ou Barcelona fazem-no. 

 

Até agora, estes comboios estão limitados a 250 km/h. Mas atualmente estão em fase de 

homologação dos novos modelos de comboios que poderiam circular a velocidades superiores a 

300 km/h, por vias de bitola standard e ibérico: 

 

O Avril, de Talgo. 

O Oaris, de CAF. 

 

Portanto, muitos técnicos duvidam neste momento que a solução para a barreira que 

representa a diferente bitola de via radique em mudar a distância entre os carris ou em colocar 

um terceiro carril (ambas soluções muito caras e que afetam negativamente a operabilidade em 

linhas existentes). A solução poderia estar em adquirir material móvel apto para circular em 

ambas as bitolas. 

 

 

http://www.talgo.com/index.php/es/avril.php
http://www.caf.net/es/productos-servicios/familia/oaris/index.php










A Linha do Minho como 
exemplo   



Tren Celta Porto-Vigo  

modelo S-592 (diesel) 
• Distância. 181 Km 

• Paragens. 3 (Valença do Minho, Nine, Viana 

  do Castelo) 

• Tempo do precurso. 2h15 (135 minutos) 

• Frequências. Duas viagens em cada sentido 

por dia 

• Passageiros transportados por ano. Dado não 

fornecido por Comboios de Portugal. 

 

Alguns meios de comunicação falam de algo 

menos de 70.000 passageiros por ano. 

 

Eixo Atlântico Corunha-Vigo 

modelo Avant  S121 (elétrico) 
• Distância. 155,6 Km 

•  Paragens. 3 (Santiago, Vilagarcía de Arousa, 

Pontevedra) 

• Tempo do precurso. 1h20  (80 minutos) 

• Frequências. 10 entre Vigo  e Corunha, 10 entre 

Corunha e Vigo, por dia 

• Passageiros transportados por ano desde o seu 

arranque em abril de 2015 até abril de 2016: 

3,1 milhões de passageiros (Fonte: Renfe) 

 

 

 



Alguns números 

O Investimento aproximado: 150 milhões de euros 

O Comparticipação do estado português: 25% - 38 

milhões de euros 

O Retorno para os cofres do estado durante a 

construção (50%):  75 milhões de euros 

Benefício líquido para o estado com a obra finalizada: 

37 milhões de euros líquidos 

 

 



Mais números 
Associado à construção da rede de alta velocidade num horizonte 
temporal de 30 anos 

 

• A criação de 56.000 postos de trabalho permanentes 

• Aumento do investimento privado em 126 mil milhões de  euros 

• Crescimento do PIB em 121 mil milhões de euros 

• Aumento da receita fiscal para o estado português em 64 mil 
milhões de euros 

 

Fonte :  Governo Português - RAVE .       

              O projeto de alta velocidade ferroviária em Portugal   

               2005 



 
 
 
 
 
 
 
 

Procura no corredor Porto-Vigo em 2003:  
passageiros: 10,7 milhões 

mercadorias: 4,7 milhões de toneladas 
 

Fonte.  Alberto Castanho Ribeiro 

Administrador de RAVE /REFER 



Geração de benefícios sociais agregados por 615 
milhões de euros 
impacto significativo sobre a economia portuguesa 
durante a fase de construção: incremento 
aproximado de produto de 5.000 milhões de euros e 
criação de 20.000 empregos diretos e indiretos 

Fonte: efeitos económicos da melhoria da ligação ferroviária Porto-

Vigo na Euro-região Norte de Portugal-Galiza 

NIPE-EEG (Universidade do Minho) 

FEP (Universidade do Porto) 

2008 



Sempre temos escolha. Mas 
escolher tem consequências. 
John F. Kennedy 

 

 

Muito obrigado pela atenção 


