ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA
METROPOLITANA DO PORTO
ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
5.FEV.2021

PRT-161-03-07.1_v4

ÍNDICE
01.

SUMÁRIO EXECUTIVO .............................................................................................................................................. 7

02.

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO ................................................................................................................... 12

02.1.

ÂMBITO DO TRABALHO .......................................................................................................................................... 13

02.2.

MODELO DE TRANSPORTES ................................................................................................................................. 15

03.

MODELO DE MODERNIZAÇÃO PROPOSTO.......................................................................................................... 17

03.1.

REFLEXÃO ENQUADRADORA ................................................................................................................................ 17

03.2.

OPERAÇÃO PROPOSTA ......................................................................................................................................... 23

04.

CARATERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS ........................................................................................................................ 25

04.1.

CENÁRIO BASE ........................................................................................................................................................ 25

04.2.

CENÁRIO A ............................................................................................................................................................... 25

04.2.1. OFERTA TERRITORIAL ........................................................................................................................................... 25
04.2.2. OFERTA OPERACIONAL ......................................................................................................................................... 26
04.2.3. ESTIMATIVA DE PROCURA .................................................................................................................................... 27
04.3.

CENÁRIO B ............................................................................................................................................................... 27

04.3.1. OFERTA TERRITORIAL ........................................................................................................................................... 28
04.3.2. OFERTA OPERACIONAL ......................................................................................................................................... 28
04.3.3. ESTIMATIVA DE PROCURA .................................................................................................................................... 29
05.

AVALIAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA ................................................................................................................ 30

05.1.

ABORDAGEM ADOTADA ......................................................................................................................................... 30

05.2.

INVESTIMENTO ........................................................................................................................................................ 30

05.3.

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO ...................................................................................................... 31

05.4.

RECEITAS DE EXPLORAÇÃO ................................................................................................................................. 32

05.5.

EXTERNALIDADES .................................................................................................................................................. 32

05.5.1. TRANSFERÊNCIA MODAL....................................................................................................................................... 33
05.5.2. TEMPO ...................................................................................................................................................................... 34
05.6.

BALANÇO SOCIAL ANUAL ...................................................................................................................................... 35

06.

ANÁLISE SWOT ........................................................................................................................................................ 37

07.

CONCLUSÃO ............................................................................................................................................................ 39

ANEXOS ................................................................................................................................................................................. 42

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

3

ANEXO 1 – MODELO DE TRANSPORTES .......................................................................................................................... 42
A | PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO DO MODELO .......................................................................................................... 42
A1 | ZONAMENTO ................................................................................................................................................................. 42
A2 | OFERTA DE TRANSPORTE .......................................................................................................................................... 45
A3 | PROCURA DE TRANSPORTE ....................................................................................................................................... 46
B | AFETAÇÃO DA PROCURA À REDE ................................................................................................................................ 52
B1 | AFETAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL COM PROCURA FIXA ........................................................................... 52
B2 | AFETAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO................................................................................................................... 53
C | ESCOLHA MODAL ........................................................................................................................................................... 54
D | CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO .......................................................................................................................................... 56
ANEXO 2 – LINHA DE LEIXÕES........................................................................................................................................... 59
ANEXO 3 – LINHA DO VOUGA............................................................................................................................................. 63

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Rede de suburbanos do Porto Proposta ............................................................................................................... 11
Figura 2 – Área de abrangência dos suburbanos do Porto .................................................................................................... 13
Figura 3 – Alargamento e expansão da rede ferroviária propostos ........................................................................................ 14
Figura 4 – Metodologia definida para a construção de um Modelo de Oferta e Procura de Transporte para a Área
Metropolitana do Porto ........................................................................................................................................................... 16
Figura 5 – Percentagem da população abrangida pelo serviço ferroviário a uma distância a pé de 15´ e 20´ (Fonte: INE
Censos 2011) ......................................................................................................................................................................... 18
Figura 6 – Utilização do comboio como principal modo de transporte nas deslocações pendulares (Fonte: INE Censos
2011) ...................................................................................................................................................................................... 18
Figura 7 – Distribuição da população residente por lugar na área de abrangência dos suburbanos do Porto e densidade na
AMP ........................................................................................................................................................................................ 19
Figura 8 – Distribuição da população residente por lugar na área de abrangência dos suburbanos de Lisboa e densidade na
AML ........................................................................................................................................................................................ 20
Figura 9 – Área de abrangência dos suburbanos do Porto .................................................................................................... 21
Figura 10 – Rede de suburbanos do Porto Proposta ............................................................................................................. 24
Figura 11 – Esquematização do Cenário A – oferta territorial ................................................................................................ 26
Figura 12 – Esquematização da operação do Cenário A ....................................................................................................... 27
Figura 13 – Esquematização do Cenário B – oferta territorial ................................................................................................ 28

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

4

Figura 14 – Esquematização operacional do Cenário B......................................................................................................... 29
Figura 15 – Análise SWOT do Cenário A ............................................................................................................................... 37
Figura 16 – Análise SWOT do Cenário B ............................................................................................................................... 38
Figura 17 – Zonamento do Modelo utilizado no modelo de transportes ................................................................................. 43
Figura 18 – Detalhe do Zonamento do Modelo ao longo das linhas ferroviárias em estudo .................................................. 44
Figura 19 - Relação entre IMOB 2017 e zona EMME ............................................................................................................ 44
Figura 20 – Processo de tratamento da informação relativa à procura .................................................................................. 47
Figura 21 – Procura média por dia da semana, resultante do IMOB 2017 ............................................................................. 48
Figura 22 – Procura média por hora, nos períodos do dia útil, resultante do IMOB 2017 ...................................................... 48
Figura 23 – Motivos de deslocação por período do dia resultantes do IMOB 2017 ............................................................... 50
Figura 24 – Percentagem de utilização dos meios de transporte resultantes do IMOB 2017 ................................................ 51
Figura 25 – Proporção de viagens segundo o número de etapas nas deslocações O/D resultantes do IMOB 2017............. 51
Figura 26 – Representação gráfica das curvas de velocidade-capacidade (vdf) (Fonte: INRO, 2003) .................................. 52
Figura 27 – Representação gráfica do algoritmo de minimização do tempo de viagem em transporte público (Fonte:INRO,
2003) ...................................................................................................................................................................................... 53
Figura 28 – Ajuste da modelação em TI na hora de ponta da manhã .................................................................................... 57
Figura 29 – Correlação entre as cargas reais e as cargas modeladas, TC (metro), na hora de ponta da manhã ................. 58
Figura 30 – Correlação entre as cargas reais e as cargas modeladas, TC (comboio), na hora de ponta da manhã ............. 58
Figura 31 – Estação de Esposade .......................................................................................................................................... 60
Figura 32 – Estação de Araújo ............................................................................................................................................... 60
Figura 33 – Estação da EFACEC ........................................................................................................................................... 61
Figura 34 – Estação do HSJ ................................................................................................................................................... 61
Figura 35 – Estação de S. Gemil ............................................................................................................................................ 62
Figura 36 – Estação da Portela .............................................................................................................................................. 62
Figura 37 – Relocalização da estação de Riba-Ul proposta ................................................................................................... 63
Figura 38 – Relocalização da estação de Faria proposta ....................................................................................................... 64

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

5

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 – Número de pessoas por modo no Cenário Base .................................................................................................. 25
Tabela 2 – Número de pessoas por modo no Cenário A........................................................................................................ 27
Tabela 3 – Número de pessoas por modo no Cenário B........................................................................................................ 29
Tabela 4 – Investimento estimado por cenário ....................................................................................................................... 30
Tabela 5 – Produção quilométrica adicional estimada (fase ao cenário atual) ....................................................................... 31
Tabela 6 – Custos de exploração e manutenção anuais estimados por cenário.................................................................... 32
Tabela 7 – Receitas de exploração estimadas por cenário .................................................................................................... 32
Tabela 8 - Custos externos unitários associados ao transporte individual, coletivo rodoviário e ferroviário de passageiros
(Euros/1000 vkm ou pkm, preços de 2018) ............................................................................................................................ 34
Tabela 9 – Cálculo das externalidades económicas resultantes da transferência modal (preços de 2018) – ano base (fase
ao cenário atual) ..................................................................................................................................................................... 34
Tabela 10 – Custo horário para os ganhos de tempo............................................................................................................. 35
Tabela 11 – Divisão percentual dos utilizadores de cada modo consoante o motivo da viagem na HPM ............................. 35
Tabela 12 – Cálculo das externalidades económicas resultantes do ganho de tempo (preços de 2018) – ano base............ 35
Tabela 13 – Análise Custo Benefício anual por cenário ......................................................................................................... 35
Tabela 14 – Número de zonas IMOB 2017 e zonas EMME por concelho da AMP ................................................................ 45
Tabela 15 – Parâmetros utilizados na definição das funções de velocidade.......................................................................... 46
Tabela 16 – Motivos de viagem no destino considerados no IMOB 2017 .............................................................................. 49
Tabela 17 – Atributos das viagens em diferentes modos de transporte ................................................................................. 55
Tabela 18 – Estações e tempos considerados na linha de Leixões ....................................................................................... 59
Tabela 19 – Estações e tempos considerados na linha do Vouga ......................................................................................... 63

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

6

01. SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório tem por objetivo apresentar a estratégia ferroviária para a Área Metropolitana do Porto tendo por base
uma reflexão estratégica sobre o futuro da rede ferroviária e do serviço dos suburbanos no Grande Porto enquadrando a
definição e análise exploratória dos impactos das opções de expansão tidas como mais meritórias.
Os suburbanos do Porto apresentam uma implantação territorial e uma relação com a distribuição da população específica.
Na área de atuação dos suburbanos do Porto evidencia-se uma lógica menos metropolitana e mais policêntrica já que o
território é marcado por um conjunto de centros urbanos principais com lógicas próprias – Porto, Braga, Guimarães e Aveiro
– e com interações intensas, envolvidos por áreas de transição (onde coexistem usos agrícolas com indústria dispersa)
justificando uma procura mais intensa nas “pontas” das linhas e relativamente dispersa nas estações intermédias. Os serviços
dos suburbanos devem reconhecer e reforçar esta lógica territorial, apostando em serviços rápidos entre os principais centros
urbanos. A estratégia desenvolvida reconhece esta realidade e procura reforçar o carácter policêntrico da região equilibrando
o serviço numa área com grande diversidade territorial e apostando no serviço às maiores densidades urbanas e de
concentração de atividades.
Com o recente investimento na eletrificação das linhas do Minho e do Douro, algumas das debilidades em termos de cobertura
encontram-se supridas, faltando a adaptação dos programas operacionais. Desta forma, a infraestrutura passa a estar
organizada para permitir que as linhas terminem em grandes centros urbanos captando a procura onde a densidade é mais
interessante: possibilitando o prolongamento a Barcelos, ou terminando no Marco de Canaveses em vez de Caíde.
Esta reflexão é particularmente pertinente face à preocupação demonstrada pelo atual governo em apostar no serviço
ferroviário, patente na reformulação da estratégia da CP, com destaque para a recuperação do material circulante imobilizado
e aquisição de novo material circulante e que a médio prazo se estima aumentar a capacidade operacional da empresa.
Verifica-se igualmente uma mudança de foco ao nível dos investimentos programados, deixando de incidir maioritariamente
sobre o transporte de mercadorias para uma preocupação crescente com o serviço de passageiros, enquadrando um novo
paradigma para os investimentos no sector ferroviário.
O Plano Nacional de Investimentos - PNI – 2020/2030, constitui o instrumento de planeamento do próximo ciclo de
investimentos, tendo os investimentos na ferrovia sido revistos na sequência da nova abordagem ao sector, identificando-se
os seguintes projetos com impacto na região norte:







Nova Linha Porto – Lisboa – permite a segregação de tráfegos lentos e rápidos e liberta capacidade na linha do
Norte para o tráfego suburbano;
Programa de aumento de capacidade na rede ferroviária das áreas metropolitanas – inclui a instalação de via dupla
adicional entre as estações de Contumil e Ermesinde;
Criação de planos diretores de exploração ferroviária para a AMP, no contexto do qual será estudada a introdução
do tráfego de passageiros na Linha de Leixões e ligação ferroviária ao Aeroporto Sá Carneiro;
Programa de sinalização e implementação do ERTMS/ETCS + GSM-R – incidindo, entre outras, nas linhas do
Minho, do Douro e do Norte;
Programa de Eletrificação e Reforço da Rede Ferroviária Nacional – incluindo a Modernização e eletrificação do
troço Régua – Pocinho da linha do Douro e a construção de nova linha ferroviária no Vale do Sousa;
Modernização da Linha do Vouga - O projeto consiste na reabilitação e modernização de toda a extensão da linha
do Vouga, entre Espinho e Aveiro, mantendo a bitola métrica;
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Nova Linha Porto – Valença – Vigo (1ª Fase) - Esta ligação, que permitirá segregar tráfegos rápidos e lentos, reduzir
os tempos de viagem e aumentar a capacidade para passageiros e mercadorias, desenvolve-se de forma faseada,
dando prioridade ao troço entre Braga e Valença;
Novo Material Circulante: Comboios Urbanos - permitindo aumentos de oferta nos serviços urbanos do Porto.

O aumento da procura da CP foi interrompido pelo impacto que o COVID19 introduziu, tanto pela redução do número de
viagens como pela redução adicional que o transporte público conhece pela dificuldade em assegurar o distanciamento
social. Em paralelo a crise económica e social gerada, e com impactos que se estimam profundos e prolongados, terá
impactos na procura do transporte público.
No entanto, o programa de estabilização gizado no âmbito da recuperação pós-COVID centra a sua atuação na transição
energética e digital. Neste âmbito, os investimentos ferroviários continuam a assumir um papel central ao proporcionarem
alternativas de deslocação energeticamente mais limpas e eficientes.
A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 coloca o investimento na rede
ferroviária nacional numa posição de destaque, tanto para as ligações internacionais como nas deslocações internas,
respondendo às preocupações ambientais. Neste contexto são referidos os investimentos em alta velocidade para
passageiros - ligação Porto-Lisboa, com prioridade para o troço Porto-Soure. A rede de alta velocidade que atualmente se
encontra em discussão é pensada em bitola ibérica, o que permitirá uma maior integração da rede ferroviária e a utilização
desta nova infraestrutura por outros serviços, traduzindo-se numa redução dos tempos de percursos para outras ligações a
partir do Porto e Lisboa e que podem beneficiar parcialmente deste corredor mais eficiente. Ainda para passageiros referese a importância dada à ampliação da rede de ligações ferroviárias nacionais.
A melhoria da cobertura e oferta dos serviços suburbanos de Lisboa e Porto encerra um grande potencial em termos de
transferência modal, reduzindo as emissões de CO² e os consumos energéticos. Esta preocupação surge alinhada com a
estratégia para uma mobilidade mais sustentável que deve balizar as políticas públicas. Neste contexto Portugal, à
semelhança de muitos países, anunciou a intenção de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Uma das linhas de
atuação definida no Roteiro para a Neutralidade Carbónica (Decreto-Lei nº 85/2019 de 1 de julho) centra-se na
descarbonização da mobilidade, assente na aposta no transporte público e na mobilidade elétrica. A expansão das redes
ferroviárias (de metro e comboio), promovendo a integração modal e a complementaridade dos sistemas são identificados
como basilares.
Os suburbanos do Porto e de Lisboa representavam em 2019 88% da procura global e 62% dos lugares Km oferecidos pela
CP.
Em 2019 os Suburbanos do Porto registaram uma procura de 23 674 000 passageiros, representando mais de 16% da
procura global da CP. Neste mesmo ano os proveitos de tráfego gerados pelos Suburbanos do Porto cifraram-se em 11%
face aos proveitos de tráfego globais, correspondendo a 17% dos lugares Km oferecidos pela CP.
No caso dos Suburbanos de Lisboa a procura atingiu em 2019 os 103 292 000 passageiros anuais, representando mais de
71% da procura global da CP. Neste mesmo ano os proveitos de tráfego gerados pelos Suburbanos de Lisboa cifraram-se
em 35% face aos proveitos de tráfego globais, correspondendo a 45% dos lugares Km oferecidos pela CP.
De referir ainda que no ano de 2019 se verificou um aumento de 15% na procura de passageiros, cujo contributo advém
primeiramente dos Suburbanos de Lisboa (cuja procura cresceu 18%) e, em segundo plano, dos Suburbanos do Porto (com
8% de crescimento). Este crescimento decorre em grande medida da implementação do programa de apoio à redução
tarifária (PART), mas também do incremento do turismo e da evolução económica favorável.
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Para esta diferença na evolução do papel dos suburbanos das Áreas Metropolitanas contribui em grande medida a
implantação territorial desta rede e a sua relação com a distribuição populacional. A ferrovia nacional encontra-se distribuída
de forma distinta sobre o território nacional sendo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde se concentra 43% da
população nacional (27% e 17% respetivamente), que a população abrangida é superior. Na AML 30% da população está
abrangida a 15 minutos a pé da estação, sendo este valor de 23% na AMP. Desta realidade resulta que a população residente
a 15 minutos a pé da estação é na AML de 841 451 e na AMP de 401 649, i.e. 12% da população nacional.
O conjunto de alterações em curso exige o desenvolvimento de uma reflexão estratégica sobre a rede ferroviária na AMP
que as agregue numa proposta integradora. Esta reflexão deve partir de uma escala mais abrangente, refletindo a
organização do serviço ferroviário em toda a região.
Importa considerar que os suburbanos do Porto extravasam significativamente os limites da AMP prolongando-se até núcleos
populacionais de relevância regional – nomeadamente Braga, Guimarães e Aveiro. Esta circunstância determina que, ao
contrário da AML em que os limites de operação dos suburbanos de Lisboa são praticamente contidos pelos limites
administrativos, a reflexão sobre os suburbanos do Porto tem necessariamente que envolver as CIMs contíguas pelos
municípios que integram – CIM do Cávado (Barcelos e Braga), Ave (Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela), Tâmega
e Sousa (Amarante, Marco de Canaveses e Penafiel) e Região de Aveiro (Aveiro, Estarreja e Ovar).
Desta forma, no caso dos suburbanos do Porto a discussão sobre a sua estratégia deve ser alargada aos municípios que
apresentam um potencial de captação relevante, nomeadamente a Aveiro, Barcelos, Braga, Estarreja, Guimarães, Marco de
Canaveses, Ovar, Penafiel, Vila Nova de Famalicão e Vizela.
A uma escala mais próxima, as ligações ferroviárias a partir de norte, realizam-se diretamente até ao centro do Porto com
integração em Campanhã (para o serviço da CP) e na Trindade (para o serviço do Metro do Porto). Desta estrutura de rede
resulta que qualquer movimento transversal em rede ferroviária entre Matosinhos – Maia – Gondomar / Valongo tenha de
rebater no centro do Porto, comprometendo a competitividade do serviço. A linha ferroviária de Leixões constitui neste aspeto
uma oportunidade de fecho das redes excecional, fruto das integrações que possibilita, cruzando a linha A (na proximidade
da estação do Senhor de Matosinhos), as linhas B e E (na proximidade da estação de Esposade), a linha C (na proximidade
da estação de Araújo), a linha D (na proximidade da estação do Hospital de S. João) e a linha do Minho, alternativamente,
em Ermesinde (favorecendo os movimentos metropolitanos de norte e nascente) ou em Contumil (favorecendo os
movimentos metropolitanos para sul).
A recente preocupação demonstrada pelo governo em garantir uma ligação ao Aeroporto Sá Carneiro a partir da ferrovia
nacional constitui uma variável a equacionar no âmbito do presente estudo. O canal da linha de Leixões desenvolve-se a
uma distância relativamente curta do Aeroporto Sá Carneiro (cerca de 2,5 km em distância linear) justificando um estudo de
implantação de um ramal que possibilite a integração deste gerador na ferrovia nacional.
Em relação ao serviço praticado destaca-se que nem todo o serviço de passageiros é do tipo suburbano, com grande
diferencial tanto ao nível da qualidade do serviço como do tarifário praticado. Neste aspeto, a linha do Vouga que em termos
de implantação territorial atravessa áreas com uma densidade interessante possui atualmente um serviço desagregado da
rede e com fraca oferta.
Grande parte da rede ferroviária portuguesa é de bitola ibérica, sendo que as linhas de via estreita/ métrica praticamente
deixaram de estar em funcionamento, com exceção da linha do Vouga de Espinho a Oliveira de Azeméis e de Sernada do
Vouga até Aveiro através do ramal com o mesmo nome.
Considerando a proximidade física bem como as interações territoriais entre o conjunto de municípios abrangidos pela linha
do Vouga e a AMP a integração deste eixo ferroviário nos suburbanos do Porto é fundamental para assegurar um território
mais equilibrado e coeso. Os valores de utilização do transporte individual face ao transporte público nos municípios de Santa
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Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis, acima dos valores médios da AMP, demonstram a necessidade
de atuar nesta matéria.
A norte, com a eletrificação em curso na linha do Minho, a possibilidade de expandir até Barcelos o serviço dos suburbanos
do Porto deve igualmente ser equacionada.
Felgueiras e Paços de Ferreira (em conjunto com Viseu) encontram-se entre os três maiores municípios em Portugal
continental sem serviço ferroviário de passageiros (considerando tanto a ferrovia pesada como a ligeira). Por outro lado,
estes dois concelhos geram um número de empregos superior à população residente empregada, originando dificuldades na
contratação de mão-de-obra qualificada, esgotando os quadros técnicos locais e sem capacidade de atrair os recursos
adicionais necessários, comprometendo a competitividade das indústrias aí localizadas. Neste contexto, a disponibilização
de uma infraestrutura ferroviária com um serviço competitivo à centralidade regional de referência – o Porto – apresenta um
relevante potencial na mitigação desta problemática, possibilitando a manutenção do local de residência na cidade-centro
mas garantindo um transporte de qualidade que minimiza o peso da distância, tornando o necessário movimento pendular
razoável para uma regularidade diária. Num contexto em que se volta a pensar na expansão da rede ferroviária este é um
dos territórios com maior potencialidade.
Por fim, a reativação da linha do Tâmega, entre Livração e Amarante, deve ser equacionada numa lógica de equilíbrio
territorial e integrada nos suburbanos no Porto.
A rede proposta congrega o racional económico e o interesse público, prolongando os eixos de captação, de forma mais
equilibrada territorialmente, aos principais núcleos urbanos envolventes, e com uma maior integração das redes ferroviárias
metropolitanas.
O serviço dos suburbanos do Porto executa atualmente quatro ligações: Porto (São Bento) | Braga, Porto (São Bento) |
Guimarães, Porto (São Bento) | Marco de Canaveses e Porto (São Bento) | Aveiro, e ainda duas variantes mais curtas, em
Ovar na linha de Aveiro e em Penafiel na linha do Marco de Canaveses. Com a eletrificação e alteração da infraestrutura
para bitola ibérica dos troços Espinho | Oliveira de Azeméis; a execução da ligação eletrificada até Amarante; a duplicação
da linha de Leixões e a criação das infraestruturas necessárias para o desenvolvimento de um serviço de ligação ao
Aeroporto; e a execução de um novo eixo ferroviário entre Valongo e Felgueiras é possível repensar o esquema de
organização vigente nos serviços suburbanos do Porto de uma forma mais integrada melhorando o efeito de rede e o fecho
da mesma, com mais rebatimentos entre os diferentes serviços e operadores de transporte coletivo (ver figura seguinte).
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Figura 1 – Rede de suburbanos do Porto Proposta

Fruto da reflexão desenvolvida no seio da AMP a CIM Tâmega e Sousa e o Município de Matosinhos promoveram uma
análise mais detalhada às implicações destas propostas de rede nos seus territórios, tendo os resultados obtidos sido
integrados no presente trabalho.
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02. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
O presente documento pretende apresentar, por parte da TRENMO Engenharia, S. A. (doravante designada de TRENMO),
a conclusão da sexta e última fase do Estudo de Plano Ferroviário para a Área Metropolitana do Porto, de acordo com o
descrito na proposta entregue e aceite, assim como no respetivo Caderno de Encargos.
Esta fase assenta numa compilação sintetizadora dos resultados avaliados ao longo do estudo, disponibilizando a informação
de forma estruturada e coerente, com o objetivo de constituir uma ferramenta operativa de apoio à decisão.
As tarefas desenvolvidas sintetizam-se em quatro capítulos principais, para além dos capítulos iniciais (Sumário Executivo e
Enquadramento Metodológico) e do capítulo final de Conclusões, com diferentes momentos e conforme os seguintes pontos:





Capítulo 03 – Modelo de Modernização Proposto
Capítulo 04 – Caraterização dos Cenários
Capítulo 05 – Avaliação Económico-Financeira
Capítulo 06 – Análise SWOT

Os modelos de modernização do serviço propostos são explanados ao longo do Capítulo 03, articulando numa proposta
única um conjunto de ações que cobrem aspetos tão distintos como a inclusão de novas linhas no serviço de passageiros, a
modernização e integração nos suburbanos do Porto de linhas / troços, bem como a reformulação da operação com vista a
tornar o serviço ferroviário mais competitivo. As propostas têm por base alguns critérios populacionais, bem como o número
de passageiros e respetiva procura potencial, articuladas ainda com a atual estruturação da oferta.
No capítulo 04, são descritos os dois cenários contemplados que se distinguem ao nível da sua área de abrangência – i.e.
alterações circunscritas à AMP e alterações em toda a área de atuação dos suburbanos do Porto. São também apresentados
os resultados das simulações ao nível de captação de procura.
No capítulo 05, é desenvolvida a avaliação económico-financeira desses cenários, com o objetivo de sustentar os resultados
obtidos anteriormente.
Por fim, no capítulo 06, são salientadas as principais forças e oportunidades de cada cenário proposto, confrontando com as
respetivas fraquezas e ameaças que condicionam a sua execução.
Em anexo encontra-se informação complementar ao trabalho apresentado, organizada em três anexos que serão evocados
ao longo do corpo do relatório sempre que necessário.




Anexo 1 – Modelo de Transportes
Anexo 2 – Linha de Leixões
Anexo 3 – Linha do Vouga

Seguidamente é apresentado o âmbito territorial definido para o trabalho bem como uma descrição da construção do modelo
de afetação de viagens desenvolvido, com recurso ao software EMME3® da INRO, que representa a situação atual na área
de influência deste projeto. Com este modelo simularam-se cenários futuros de modo a prever, da forma mais fidedigna, o
comportamento das populações face a novas alternativas de mobilidade.
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02.1. ÂMBITO DO TRABALHO
A rede de comboios suburbanos do Porto estende-se ao longo de quatro linhas: a linha de Braga, a de Guimarães, a de
Caíde (recentemente integrada até ao Marco de Canaveses) e a de Aveiro. A linha de Braga dá ligação à linha do Minho
para Viana do Castelo/ Valença, a linha de Caíde dá ligação à linha do Douro até ao Pocinho e a linha de Aveiro estabelece
a conexão com a linha do Vouga através de Espinho/ Aveiro e com todas as restantes ligações para sul.

Figura 2 – Área de abrangência dos suburbanos do Porto

As obras para a modernização e eletrificação do troço ferroviário entre Caíde e o Marco de Canaveses e entre Nine e Viana
do Castelo foram recentemente concluídas; o estado de conservação da rede ferroviária, nomeadamente da linha do Vouga;
a deficiente organização da oferta a cidades dentro da área de influência desta rede, como Barcelos por questões de
tecnologia, entretanto resolvidas com a eletrificação da linha; ou ainda Viana do Castelo ou Régua; ou a existência de canais
ferroviários sem aproveitamento para o transporte de passageiros, como a linha de Leixões; a par da ausência de uma
estratégia explícita de investimento na rede e dado o importante papel que a rede ferroviária suburbana do Grande Porto
representa na mobilidade das pessoas, no funcionamento da economia pública e, especialmente, no que pode vir a
representar, justificou uma reflexão sobre o futuro do serviço de suburbanos do Porto dada a necessidade de uma reflexão
estratégica sobre a forma de estruturação das linhas e dos serviços, de forma a capacitar os decisores locais com uma
estratégia coerente de desenvolvimento da rede.
Os modelos de modernização propostos e discutidos ao longo dos relatórios anteriores tiveram por base uma análise
prospetiva e enquadradora que, a partir de uma visão do sistema ferroviário à escala regional, balizou as propostas para o
território da AMP e sua área de influência.

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

13

Neste sentido o programa de modernização dos suburbanos do Porto prevê o alargamento e expansão da rede ferroviária
integrada no serviço suburbano. Partindo da rede atualmente em vigor, foram analisados diferentes cenários de cobertura
espacial e de conexão de redes equacionando os seguintes eixos:







Com a eletrificação em curso na linha do Minho equacionou-se a possibilidade de expandir a operação dos
suburbanos do Porto até Barcelos.
Uma nova ligação a Matosinhos e ao Aeroporto Sá Carneiro a partir da ferrovia nacional - o canal da linha de
Leixões desenvolve-se a uma distância relativamente curta do Aeroporto Sá Carneiro (cerca de 2,5 km em
distância linear) o que se revela como um possível ramal que possibilite a integração deste gerador na ferrovia
nacional. No caso da ligação a Matosinhos as opções adotadas no presente trabalho decorrem das conclusões
alcançadas em estudo realizado pela Trenmo para a Câmara de Matosinhos e que articulou a expansão da
rede ferroviária pesada com a rede ferroviária ligeira – Estudo para a Estratégia Ferroviária do Município de
Matosinhos.
Integração da linha do Vouga nos suburbanos do Porto, prevendo-se a modernização da infraestrutura e a
integração física na linha do Norte, em Silvade.
Reativação da linha do Tâmega entre Livração e Amarante.
Implementação de um novo canal ferroviário, entre Valongo e Felgueiras. Este cenário foi desenvolvido de
forma detalhada num estudo desenvolvido pela Trenmo para a CIM TS (Comunidade Intermunicipal do Tâmega
e Sousa) designado Estudo para a Estratégia Ferroviária da CIM do Tâmega e Sousa.

Figura 3 – Alargamento e expansão da rede ferroviária propostos

A análise comparativa dos diferentes cenários resultantes deste programa de modernização foi efetuada com recurso a um
modelo de oferta e procura da Área Metropolitana do Porto, construído utilizando o software EMME3 ® da INRO e cuja
fundamentação teórica e pressupostos assumidos são descritos de seguida.
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02.2. MODELO DE TRANSPORTES
Os modelos de transportes são, por definição, modelos matemáticos que permitem simular a realidade, pelo que podem ser
entendidos como a tentativa de previsão do comportamento humano face a alternativas que permitam concretizar o mesmo
objetivo – neste caso, fazer uma deslocação entre dois pontos. De uma forma geral, o detalhe dos modelos varia
proporcionalmente à zona territorial que representa. Dividindo o território em zonas, relativamente homogéneas, com base
em indicadores demográficos, económicos e sociais, consegue-se simular o comportamento e os padrões de mobilidade da
população.
O modelo de transporte desenvolvido deve garantir uma representação tão próxima quanto possível, revelando os grandes
fluxos de viagens nas zonas onde se pretende avaliar as alterações ao nível da mobilidade e as respetivas escolhas modais:
automóvel e TC (rodoviário ou ferroviário). Devem-se entender estes valores como ordens de grandeza e não como valores
exatos.
O modelo desenvolvido assentou na teoria clássica do Modelo dos Quatro Passos ou Modelo Clássico dos Transportes e é
a abordagem habitualmente estabelecida na construção de um modelo de transportes macro. Cada um destes passos
corresponde a submodelos que estabelecem as partes constituintes do modelo:
1.
2.
3.
4.

Geração de viagens
Distribuição das viagens
Escolha modal
Afetação

Os passos 1 e 2 têm como objetivo a determinação de matrizes origem destino de viagens, e foram realizados recorrendo
ao resultado do Inquérito à Mobilidade na Área Metropolitana do Porto (IMOB 2017), realizado pelo Instituto Nacional de
Estatística IP (INE) em 2017, para descrever detalhadamente as viagens na AMP e, para a área envolvente, compatibilizando
com os resultados obtidos nos Censos 2011.
O desenvolvimento dos pontos seguintes e a metodologia utilizada para a construção deste Modelo de Oferta e Procura de
Transportes para a AMP são descritos pormenorizadamente na figura seguinte.
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Fase 1 – caminho azul
Fase 2 – caminho laranja (cíclico)
Figura 4 – Metodologia definida para a construção de um Modelo de Oferta e Procura de Transporte para a Área Metropolitana do Porto

Para um modelo de transporte é necessária a definição dos períodos de análise da afetação devido à importância da
capacidade da rede rodoviária, da procura estimada e da oferta de transporte. Por defeito, o período de afetação é de uma
hora típica de um período de ponta do dia para um dia útil tipo. Neste estudo foi considerada uma hora de ponta no período
da manhã (entre as 07:30h e as 09:30h).
A metodologia adotada na construção do modelo encontra-se descrita com maior detalhe no Anexo 1.
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03. MODELO DE MODERNIZAÇÃO PROPOSTO
Esta reflexão vem, com o presente estudo, balizar os cenários futuros analisados sustentando um novo modelo de exploração
do serviço de comboios suburbanos do Porto, a única forma de viabilizar investimentos que vistos isoladamente não teriam
viabilidade económica. Pelo contrário, quando analisados de forma agregada potenciam o interesse da exploração global,
dado o aumento da dimensão da unidade de exploração, do mercado e o elevado valor das sinergias passíveis de alcançar.
Na génese destas propostas pretendeu-se, sempre que possível, a manutenção dos serviços já efetuados anteriormente nas
linhas existentes nos suburbanos do Porto. Complementarmente são integradas na proposta as reformulações na via,
estações ou nas ligações e tipo de serviço prestado em curso ou previstas, sendo proposta a criação de ligações de raiz com
necessidade de desenvolvimento de infraestrutura somente quando estritamente necessário.
Para um melhor contributo da TRENMO na execução deste projeto foi desenvolvida uma contextualização da realidade
existente em termos de padrões de mobilidade, com especial enfoque na ferrovia metropolitana da área territorial onde se
centra o estudo.
Assim, a partir do núcleo central da área metropolitana, em que a urbanização é praticamente contínua, a pressão
populacional diminui, concentrando-se apenas nos núcleos urbanos principais. Desta forma, a rede ferroviária com serviço
urbano percorre áreas que por si não justificariam o serviço, mas porque estabelecem a ligação entre cidades relevantes à
escala regional.
Tomando como referência a distribuição populacional ao longo das linhas dos suburbanos do Porto, considera-se que tanto
Barcelos como Oliveira de Azeméis como Amarante se encontram em situação semelhante às cidades atualmente
abrangidas pelos suburbanos. Por outro lado, a distância destas cidades ao Porto é equivalente à de Braga ou Guimarães,
pelo que, os movimentos pendulares serão igualmente significativos, justificando um serviço suburbano.
No caso de Felgueiras e Paços de Ferreira, a implementação de um serviço ferroviário foi equacionada na medida em estes
se encontram entre os três maiores municípios nacionais em termos de população sem ferrovia, conhecendo em paralelo
uma forte dinâmica económica.
A rede proposta, com diferentes níveis de desenvolvimento, resulta num sistema mais equilibrado sobre o território, com os
diversos eixos de captação a prolongarem-se até aos núcleos populacionais mais relevantes, cumprindo com as premissas
de serviço público. Por outro lado, a execução de uma ligação transversal a norte do Porto, cruzando as diversas linhas que
se organizam na direção norte-sul vem contribuir para um maior equilíbrio no funcionamento das redes ferroviárias pesada e
ligeira, com o serviço dos suburbanos do Porto e Metro do Porto, respetivamente.

03.1. REFLEXÃO ENQUADRADORA
O setor ferroviário apresenta particularidades próprias, fruto da falta de estratégia e de desinvestimento ao longo das últimas
décadas, o que contrasta com o grande investimento realizado ao longo da segunda metade do século XIX. A extensão da
rede ferroviária portuguesa teve o seu auge em 1949 com a extensão da linha do Tâmega até Arco de Baúlhe.
A ferrovia nacional encontra-se distribuída de forma distinta sobre o território nacional sendo nas áreas metropolitanas de
Lisboa e Porto, onde se concentra 43% da população nacional (27% e 17% respetivamente), que a população abrangida é
superior. Na AML 30% da população está abrangida a 15 minutos a pé da estação, sendo este valor de 23% na AMP. Desta
realidade resulta que a população residente a 15 minutos a pé da estação é na AML de 841 451 e na AMP de 401 649, i.e.
12% da população nacional.
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Figura 5 – Percentagem da população abrangida pelo serviço ferroviário a uma distância a pé de 15´ e 20´ (Fonte: INE Censos 2011)

A melhoria da cobertura e oferta dos serviços suburbanos de Lisboa e Porto encerra assim um grande potencial em termos
de transferência modal, reduzindo as emissões de CO² e os consumos energéticos. No entanto, é necessária uma política
concertada sob pena do número de utilizadores do comboio continuar a reduzir (ver figura seguinte) – como comprovam os
valores globais nacionais, que descrevem o recurso ao comboio como principal modo de transporte nos movimentos
pendulares, a reduzirem de 194 838 em 2001 para 173 129 em 2011. Esta redução foi mais expressiva na AML mas verificase nas restantes regiões, com exceção do Norte (sem incluir a AMP) em que o recurso ao comboio como principal meio de
transporte subiu entre 2001 e 2011 (para mais detalhe ver a Figura 26). Na AMP parte da redução verificada decorre da
transferência de procura com a introdução do serviço do Metro do Porto, nomeadamente em linhas que alteraram a tipologia
de serviço, como a linha da Póvoa.
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Figura 6 – Utilização do comboio como principal modo de transporte nas deslocações pendulares (Fonte: INE Censos 2011)

O investimento no setor ferroviário tem, ao longo dos últimos anos, sido reduzido. O “Plano de Investimentos Ferroviários”
(doravante designado Ferrovia 2020), que foi desenvolvido de acordo com o “Plano Estratégico de Transportes e
Infraestruturas – Horizonte 2014-2020”, veio priorizar um conjunto de investimentos na rede ferroviária, estando o calendário
de implementação atrasado face à programação inicial. Do conjunto dos investimentos planeados destacam-se, por
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interferirem com a área de estudo, os seguintes: renovação da linha do Norte entre Ovar e Gaia; eletrificação da linha do
Minho entre Nine e Valença; eletrificação da linha do Douro entre Caíde e o Marco de Canaveses; otimização da linha de
Leixões (para cruzamento de comboios com 750 metros). Importa também considerar a intenção demonstrada pelos autarcas
da AMP em reintroduzir o serviço de passageiros na linha de Leixões. Acresce o estudo em curso por parte da IP de uma
ligação em ferrovia pesada até ao Aeroporto Sá Carneiro, secundada pelo Eixo Atlântico.
Neste momento, em que se discute o próximo quadro comunitário, e em que o governo procura construir um consenso sobre
o próximo ciclo de investimentos, a presente reflexão adquire uma importância redobrada.
O conjunto de alterações em curso exige o desenvolvimento de uma reflexão estratégica sobre a rede ferroviária na AMP
que as agregue numa proposta integradora. Esta reflexão deve partir de uma escala mais abrangente, refletindo a
organização do serviço ferroviário em toda a região.
Importa considerar que os suburbanos do Porto extravasam significativamente os limites da AMP prolongando-se até núcleos
populacionais de relevância regional – nomeadamente Braga, Guimarães e Aveiro (ver figura seguinte). Esta circunstância
determina que, ao contrário da AML em que os limites de operação dos suburbanos de Lisboa são praticamente contidos
pelos limites administrativos, a reflexão sobre os suburbanos do Porto tem necessariamente que envolver as CIMs contíguas
pelos municípios que integram – CIM do Cávado (Barcelos e Braga), Ave (Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela),
Tâmega e Sousa (Amarante, Marco de Canaveses e Penafiel) e Região de Aveiro (Aveiro, Estarreja e Ovar).

Figura 7 – Distribuição da população residente por lugar na área de abrangência dos suburbanos do Porto e densidade na AMP
(Fonte: INE Censos 2011)

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

19

Na AMP a população encontra-se muito concentrada sobre o núcleo central diminuindo abruptamente à medida que aumenta
a distância ao centro. Aos eixos ferroviários, à medida que se afastam do Porto, não correspondem núcleos populacionais
estruturados, com exceção dos terminais das linhas.
Por comparação com a AMP, na AML a distribuição da população evidencia uma maior relação com a existência de ferrovia,
com particular evidência para a linha de Sintra, mas também sobre a linha de Cascais e da Azambuja (ver figura seguinte).

Figura 8 – Distribuição da população residente por lugar na área de abrangência dos suburbanos de Lisboa e densidade na AML
(Fonte: INE Censos 2011)

Desta forma, a área territorial de incidência dos suburbanos do Porto prolonga-se significativamente para além dos limites da
AMP, sendo que nos extremos das linhas (particularmente em Braga, Guimarães e Aveiro) se concentra uma procura
potencial que não pode ser ignorada. Desta forma, no caso dos suburbanos do Porto a discussão sobre a sua estratégia
deve ser alargada aos municípios que apresentam um potencial de captação relevante, nomeadamente a Aveiro, Barcelos,
Braga, Estarreja, Guimarães, Marco de Canaveses, Ovar, Penafiel, Vila Nova de Famalicão e Vizela.
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Figura 9 – Área de abrangência dos suburbanos do Porto

Quando se confrontam os dados relativos à população abrangida a 15 minutos a pé a partir das estações servidas pelos
suburbanos do Porto (com base nos resultados dos Censos 2011) com a procura registada pela CP em 2017 (a partir do
número de entradas registadas em 2017 foi estimada a procura para dia útil), conforme a figura seguinte, constituindo uma
aproximação ao confronto entre a procura potencial e a procura real é possível tirar algumas conclusões:




A distribuição da procura real é muito mais concentrada sobre os núcleos principais do que a distribuição da
população;
Em sentido inverso, os núcleos populacionais menos relevantes traduzem-se numa procura real comparativamente
inferior;
Das duas tendências evidencia-se que o comportamento da procura é tendencialmente polinucleado e não contínuo
ao longo dos eixos.
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Figura 11 – População abrangida a 15 minutos a pé e procura em dia útil para estação ferroviária dos suburbanos do Porto
(Fonte: INE Censos 2011 e CP)

Em termos de cobertura importa considerar que nem toda a rede ferroviária da AMP possui transporte de passageiros,
nomeadamente a linha de Leixões que, estando reabilitada e eletrificada, encerra pela sua implantação territorial e nas redes
de transporte público um enorme potencial.
A uma escala mais próxima, as ligações ferroviárias a partir de norte, realizam-se diretamente até ao centro do Porto com
integração em Campanhã (para o serviço da CP) e na Trindade (para o serviço do Metro do Porto). Desta estrutura de rede
resulta que qualquer movimento transversal em rede ferroviária entre Matosinhos – Maia – Gondomar / Valongo tenha de
rebater no centro do Porto, comprometendo a competitividade do serviço. A linha ferroviária de Leixões constitui neste aspeto
uma oportunidade de fecho das redes excecional, fruto das integrações que possibilita, cruzando a linha A (na proximidade
da estação do Senhor de Matosinhos), as linhas B e E (na proximidade da estação de Esposade), a linha C (na proximidade
da estação de Araújo), a linha D (na proximidade da estação do Hospital de S. João) e a linha do Minho, alternativamente,
em Ermesinde (favorecendo os movimentos metropolitanos de norte e nascente) ou em Contumil (favorecendo os
movimentos metropolitanos para sul).
A recente preocupação demonstrada pelo governo em garantir uma ligação ao Aeroporto Sá Carneiro a partir da ferrovia
nacional constitui uma variável a equacionar no âmbito do presente estudo. O canal da linha de Leixões desenvolve-se a
uma distância relativamente curta do Aeroporto Sá Carneiro (cerca de 2,5 km em distância linear) justificando um estudo de
implantação de um ramal que possibilite a integração deste gerador na ferrovia nacional.
Em relação ao serviço praticado destaca-se que nem todo o serviço de passageiros é do tipo suburbano, com grande
diferencial tanto ao nível da qualidade do serviço como do tarifário praticado. Neste aspeto, a linha do Vouga que em termos
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de implantação territorial atravessa áreas com uma densidade interessante possui atualmente um serviço desagregado da
rede e com fraca oferta.
Grande parte da rede ferroviária portuguesa é de bitola ibérica, sendo que as linhas de via estreita/ métrica praticamente
deixaram de estar em funcionamento, com exceção da linha do Vouga de Espinho a Oliveira de Azeméis e de Sernada do
Vouga até Aveiro através do ramal com o mesmo nome.
Considerando a proximidade física bem como as interações territoriais entre o conjunto de municípios abrangidos pela linha
do Vouga e a AMP a integração deste eixo ferroviário nos suburbanos do Porto é fundamental para assegurar um território
mais equilibrado e coeso. Os valores de utilização do transporte individual face ao transporte público nos municípios de Santa
Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis, acima dos valores médios da AMP, demonstram a necessidade
de atuar nesta matéria.
A norte, com a eletrificação em curso na linha do Minho, a possibilidade de expandir até Barcelos o serviço dos suburbanos
do Porto deve igualmente ser equacionada.
Felgueiras e Paços de Ferreira (em conjunto com Viseu) encontram-se entre os três maiores municípios em Portugal
continental sem serviço ferroviário de passageiros (considerando tanto a ferrovia pesada como a ligeira). Por outro lado,
estes dois concelhos geram um número de empregos superior à população residente empregada, originando dificuldades na
contratação de mão-de-obra qualificada, esgotando os quadros técnicos locais e sem capacidade de atrair os recursos
adicionais necessários, comprometendo a competitividade das indústrias aí localizadas. Neste contexto, a disponibilização
de uma infraestrutura ferroviária com um serviço competitivo à centralidade regional de referência – o Porto – apresenta um
relevante potencial na mitigação desta problemática, possibilitando a manutenção do local de residência na cidade-centro
mas garantindo um transporte de qualidade que minimiza o peso da distância, tornando o necessário movimento pendular
razoável para uma regularidade diária. Num contexto em que se volta a pensar na expansão da rede ferroviária este é um
dos territórios com maior potencialidade.
Por fim, a reativação da linha do Tâmega, entre Livração e Amarante, deve ser equacionada numa lógica de equilíbrio
territorial e integrada nos suburbanos no Porto.

03.2. OPERAÇÃO PROPOSTA
O presente modelo de exploração assenta no conhecimento profundo do funcionamento da operação ferroviária adquirido
no desenvolvimento dos estudos económicos e de viabilidade realizados pela TRENMO para as linhas do Vouga e do Minho.
A rede proposta congrega o racional económico e o interesse público, prolongando os eixos de captação, de forma mais
equilibrada territorialmente, aos principais núcleos urbanos envolventes, e com uma maior integração das redes ferroviárias
metropolitanas.
O serviço dos suburbanos do Porto executa atualmente quatro ligações: Porto (São Bento) | Braga, Porto (São Bento) |
Guimarães, Porto (São Bento) | Marco de Canaveses e Porto (São Bento) | Aveiro, e ainda duas variantes mais curtas, em
Ovar na linha de Aveiro e em Penafiel na linha do Marco de Canaveses. Com a eletrificação dos troços Espinho | Oliveira de
Azeméis; a execução da ligação eletrificada até Amarante; a duplicação da linha de Leixões e a criação das infraestruturas
necessárias para o desenvolvimento de um serviço de ligação ao Aeroporto; e a execução de um novo eixo ferroviário entre
Valongo e Felgueiras é possível repensar o esquema de organização vigente nos serviços suburbanos do Porto de uma
forma mais integrada melhorando o efeito de rede e o fecho da mesma, com mais rebatimentos entre os diferentes serviços
e operadores de transporte coletivo.
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Desta forma, é possível montar uma operação mais abrangente no território, favorecendo os pares origem-destino com maior
captação de procura (atual e potencial) através de ligações diretas.
Para tal propõem-se a criação de uma ligação direta entre Porto e Oliveira de Azeméis (acoplando nos suburbanos do Porto
parte da linha do Vouga), extensão da ligação a Barcelos e introdução de ligações a Amarante, Matosinhos, Aeroporto e
Felgueiras. Assim, as seis ligações dos suburbanos do Porto transformam-se em nove ligações que são apresentadas neste
relatório como uma forma hipotética de organização da operação, resultando dos diversos cenários de operação testados ao
longo do estudo:











Braga | Sr. Matosinhos
Guimarães | Porto (São Bento)
Aveiro | Aeroporto

Ovar | Aeroporto
Marco de Canaveses | Porto (São Bento)
Amarante | Porto (São Bento)
Felgueiras | Porto (São Bento)
Barcelos | Porto (São Bento)
Oliveira de Azeméis | Porto (Campanhã)

Seguidamente apresenta-se um esquema que sintetiza a estrutura de rede proposta, organizando cada linha dos suburbanos
do Porto, em articulação com o Metro do Porto.

Figura 10 – Rede de suburbanos do Porto Proposta
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04. CARATERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS
O presente capítulo visa descrever os cenários selecionados ao nível de oferta territorial e respetiva oferta operacional, bem
como os resultados de procura obtidos com recurso ao modelo de transportes desenvolvido em EMME3 ®.
Foram selecionados dois cenários finais que consistem no acoplamento de diferentes propostas de alteração e expansão da
oferta atual ao nível dos suburbanos do Porto, agrupados segundo a sua área de abrangência – AMP ou região norte.

04.1. CENÁRIO BASE
O modelo base foi construído tendo por base a representação do estado atual do território, ano 2018.
Os resultados obtidos de escolha modal são apresentados na tabela seguinte, no universo de pessoas que viajam na hora
de ponta da manhã (HPM), 23 915 escolhem a CP (dos quais 18 070 nos suburbanos do Porto), 20 054 escolhem o Metro
do Porto, 68 638 escolhem o transporte coletivo rodoviário e 424 509 escolhem o transporte individual para fazer a sua
viagem.
HPM
CP Suburbanos do Porto
CP Longo Curso
CP Regional
Metro do Porto
TC Rodoviário
Transporte Individual

Anual

18 070

27 104 987

2 335

3 503 167

3 510

5 264 346

20 054

56 472 064

68 638

193 284 608

424 509

1 195 417 344

Tabela 1 – Número de pessoas por modo no Cenário Base

A procura por operador de TC é medida em validações por passageiros. Assim, uma pessoa que escolha o TC para realizar
a sua viagem (assinalada no quadro anterior) poderá significar mais do que uma validação, no mesmo operador, ou em
diferentes operadores se necessitar de fazer transferência em algum ponto da sua viagem.

04.2. CENÁRIO A
Este cenário centra-se na integração de propostas com impacto direto na área de abrangência da AMP.

04.2.1. OFERTA TERRITORIAL
O Cenário A assenta no aproveitando de troços ferroviários atuais com uma reorganização da operação e criação de novas
ligações. Estes troços são a linha de Leixões (utilizada atualmente apenas para transporte de mercadorias) e a ligação entre
Espinho e Oliveira de Azeméis. Prevê-se ainda uma pequena extensão da rede ferroviária entre Esposade e o Aeroporto
Francisco Sá Carneiro.
Linha de Leixões (Aeroporto e Matosinhos):
Implementação de uma nova ligação ao Aeroporto Sá Carneiro a partir da ferrovia nacional – aproveitando o canal da linha
de Leixões –, que se desenvolve a uma distância relativamente curta do Aeroporto Sá Carneiro (cerca de 2,5 km em distância
linear), possibilitando a integração deste gerador na ferrovia nacional e contemplando a construção de novas estações.
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Considerou-se que alguns dos serviços derivam para Matosinhos, contemplando uma nova estação na Portela e a
relocalização da estação terminal em Matosinhos, autónoma do terminal do Porto de Leixões. Considerou-se ainda a
duplicação da linha de Leixões em toda a extensão. As alterações consideradas encontram-se descritas no Anexo 2.
Linha de Oliveira de Azeméis:
Integração da linha do Vouga nos suburbanos do Porto, prevendo-se a modernização da infraestrutura e a integração na
linha do Norte em Silvade. Foi considerada a supressão e relocalização de algumas das estações atuais da linha (ver Anexo
3).

Figura 11 – Esquematização do Cenário A – oferta territorial

04.2.2. OFERTA OPERACIONAL
No Cenário A consideraram-se os seguintes serviços dos suburbanos do Porto na hora de ponta da manhã, por ligação:







Braga | Sr. Matosinhos – 2 circulações por hora por sentido (desvio da oferta atual);
Guimarães | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por hora no
sentido Guimarães (manutenção da oferta atual);
Aveiro/Ovar | Aeroporto – 3 circulações por hora por sentido (prolongamento da oferta atual);
Marco de Canaveses | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por
hora no sentido Marco de Canaveses (manutenção da oferta atual);
Penafiel | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por hora no sentido
Penafiel (manutenção da oferta atual);
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Oliveira de Azeméis | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora por sentido (introdução de serviço suburbano e
supressão do regional).

Figura 12 – Esquematização da operação do Cenário A

04.2.3. ESTIMATIVA DE PROCURA
A procura captada pelo Cenário A no ano de implementação é apresentada na tabela seguinte, destacando-se que os
resultados obtidos decorrem da implementação deste cenário per si sem a introdução de medidas adicionais de promoção
do transporte público.
HPM
CP Suburbanos do Porto
Metro do Porto
TC Rodoviário
Transporte Individual

Anual

23 507

35 260 487

19 257

54 227 712

67 282

189 466 112

423 319

1 192 066 304

Tabela 2 – Número de pessoas por modo no Cenário A

04.3. CENÁRIO B
O Cenário B tem uma maior abrangência territorial saindo dos limites administrativos da AMP e contemplando toda a região
norte, mas mantendo o foco das ligações à AMP.
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04.3.1. OFERTA TERRITORIAL
O Cenário B incorpora todo o Cenário A contemplando ainda uma expansão para a CIM do Tâmega e Sousa (com novas
famílias até Amarante e Felgueiras) e para a CIM do Cávado (com uma nova família até Barcelos). A ligação de Amarante
conecta na linha do Douro em Livração e a ligação a Felgueiras – Lousada – Paços de Ferreira conecta na linha do Douro
em Valongo. Barcelos apresenta-se nesta proposta como um aproveitamento da eletrificação recentemente concluída,
reforçando o serviço entre o Porto e Nine com uma nova família que se prolonga até Barcelos.
O presente estudo incorporou as conclusões obtidas no estudo desenvolvido para a CIM do Tâmega e Sousa, particularmente
nas ligações a Felgueiras e Amarante.

Figura 13 – Esquematização do Cenário B – oferta territorial

04.3.2. OFERTA OPERACIONAL
No Cenário B consideraram-se os seguintes serviços dos suburbanos do Porto na hora de ponta da manhã, por ligação:






Braga | Sr. Matosinhos – 2 circulações por hora por sentido (desvio da oferta atual);
Guimarães | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por hora no
sentido Guimarães (manutenção da oferta atual);
Aveiro/Ovar | Aeroporto – 3 circulações por hora por sentido (prolongamento da oferta atual);
Marco de Canaveses | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por
hora no sentido Marco de Canaveses (manutenção da oferta atual);
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Oliveira de Azeméis | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora por sentido (introdução de serviço suburbano e
supressão do regional).
Amarante | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora no sentido Porto (São Bento) e 1 circulação por hora no
sentido Amarante (prolongamento da ligação de Penafiel);
Felgueiras | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora por sentido (introdução de serviço suburbano);
Barcelos | Porto (São Bento) – 2 circulações por hora por sentido (introdução de serviço suburbano).

Figura 14 – Esquematização operacional do Cenário B

04.3.3. ESTIMATIVA DE PROCURA
A procura captada pelo Cenário B no ano de implementação é apresentada na tabela seguinte, destacando-se que os
resultados obtidos decorrem da implementação deste cenário per si sem a introdução de medidas adicionais de promoção
do transporte público.
HPM
CP Suburbanos do Porto
Metro do Porto
TC Rodoviário
Transporte Individual

Anual

26 370

39 554 987

19 486

54 872 576

61 327

172 696 832

418 827

1 179 416 832

Tabela 3 – Número de pessoas por modo no Cenário B

ESTUDO DE PLANO FERROVIÁRIO PARA A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
2021 TRENMO Este documento é confidencial e não pode ser reproduzido sem autorização prévia da TRENMO Engenharia, S.A.

29

05. AVALIAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
05.1. ABORDAGEM ADOTADA
Considerando a dimensão da sustentabilidade financeira, os cenários apresentados no capítulo anterior podem ser avaliados
recorrendo a modelos de investimento simplificados que ponderem os fluxos financeiros que podem ser imputados a cada
um. Paralelamente verifica-se a existência de aspetos de natureza económica e de sustentabilidade dos projetos de
investimento, devendo considerar-se outras implicações que não se resumem ao projeto em análise; isto é, torna-se
necessário ter em consideração as externalidades positivas do projeto assim como as variáveis com impacto na economia
pública portuguesa e, em particular, sobre a região norte.
A abordagem adotada compila e traduz em números todos os aspetos subjacentes às intervenções necessárias à
concretização de cada um dos cenários, calculados com base num conjunto de pressupostos enunciados.
A metodologia para avaliação preliminar do mérito económico deste projeto desenvolve-se em torno de dois vetores: (i)
avaliação financeira do investimento; e (ii) externalidades positivas geradas. Pretende-se então dimensionar os custos e
benefícios financeiros e sociais associados, alguns dos quais se revestem de uma natureza financeira, enquanto outros
apresentam uma dimensão pública ou social.
Assim, são definidas, no modelo de avaliação, um conjunto de grandezas fundamentais: (i) valor do investimento, em termos
de implementação (tanto em infraestrutura como material circulante) e manutenção ou conservação (corrente e periódica);
(ii) receitas de exploração; (iii) benefícios ou externalidades positivas geradas.
Tratando-se de uma avaliação simplificada as grandezas normalmente adotadas na avaliação do mérito económico de
investimentos, nomeadamente o prazo a considerar, a taxa de atualização ou o valor residual do investimento, não foram
calculadas. Em alternativa, optou-se por identificar os investimentos iniciais necessários à implementação de cada um dos
cenários em paralelo com o balanço para um ano base, confrontando os custos estimados com os ganhos financeiros
resultantes da bilhética e os ganhos económicos resultantes das externalidades geradas.

05.2. INVESTIMENTO
O investimento inicial estimado em cada um dos cenários apresenta duas componentes: (i) o investimento em infraestrutura
e (ii) o investimento em material circulante.
Cenários

Infraestrutura

Material circulante

Cenário A

167 450 000 €

54 720 000 €

Cenário B

385 735 000 €

114 000 000 €

Tabela 4 – Investimento estimado por cenário

Ao nível da infraestrutura o investimento distribui-se pelas diferentes linhas – a linha do Vouga, a linha de Leixões, a linha do
Tâmega e a linha do Vale do Sousa. Os valores estimados para cada uma das linhas são os seguintes:


1

O investimento na linha do Vouga foi apurado a partir de um estudo desenvolvido pela FEUP1 num total de
102 000 000 € contemplando a alteração do troço para bitola ibérica e eletrificação da via, permitindo uma

Requalificação Urbana da linha do Vouga, Instituto da Construção - FEUP, 2018.
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velocidade máxima de circulação entre 80 e 120 km/h e possibilitando a integração da linha do Vouga na linha do
Norte (Cenário IIA);
O investimento na linha de Leixões foi estimado com base em estudos desenvolvidos pela IP, prevendo-se um valor
de 65 450 000 € para a duplicação da via, prolongamento ao Aeroporto e implementação de novas estações;
Ainda em relação à linha de Leixões, o prolongamento do serviço de passageiros entre Esposade e Matosinhos
contemplando uma nova estação na Portela e a reformulação da estação terminal não foi traduzido em termos de
custos de investimento, já que este se encontra muito dependente da solução de integração urbana definida para a
estação terminal e do eventual desvio do canal ferroviário na sua aproximação;
No caso da linha do Tâmega o investimento foi apurado num estudo desenvolvido pela IP2 estimando-se em
37 500 000 € para a reativação da linha do Tâmega entre Livração e Amarante;
Em relação à linha do Vale do Sousa foi realizada uma estimativa a partir de valores de referência no sector obtendose um valor de 180 785 000 €, detalhada no estudo da CIM do Tâmega e Sousa.

Tanto a linha do Vouga como a linha de Leixões e a linha do Vale do Sousa se encontram inscritas no mais recente documento
estratégico de priorização dos investimentos nacionais (PNI 2030), neste caso no sector ferroviário. Esta é condição
facilitadora para o acesso ao financiamento comunitário.
O investimento ferroviário tem, recentemente, recebido cofinanciamento europeu, entre os 80% e os 85%, ficando o
remanescente a cargo do orçamento de estado – contrapartida nacional.
Para a estimativa do custo de aquisição de material circulante foi considerada a produção quilométrica adicional e o número
de veículos para, com um aproveitamento semelhante ao atualmente assegurado nos suburbanos do Porto, realizar essa
operação. O valor unitário de veículo teve por base o valor de referência da aquisição da série UME 34003 em 2002, de cerca
de 4,6 M € por unidade, e que se mantém atualmente na mesma ordem de grandeza.
Na tabela seguinte apresenta-se a produção quilométrica adicional considerada em cada um dos cenários. No caso da linha
de Oliveira de Azeméis considerou-se um serviço mais frequente, semelhante na relação entre a produção na HPM e a
produção anual ao atual serviço nas linhas de Braga e Aveiro. Quanto às linhas de Barcelos, Felgueiras e Amarante
considerou-se uma relação entre a produção na HPM e a produção anual semelhante ao atual serviço na linha de Guimarães.
Cenários

Produção
Quilométrica HPM

Produção
Quilométrica Anual

Cenário A

298*

1 244 308

Cenário B

708*

2 640 432

* Considerou-se a transferência de produção do serviço regional entre Espinho e Oliveira de Azeméis
Tabela 5 – Produção quilométrica adicional estimada (fase ao cenário atual)

05.3. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO
Para a operação dos serviços adicionais considerados (ver Tabela 5) em cada um dos cenários importa estimar os custos
operacionais imputáveis, nomeadamente:


Utilização da infraestrutura – estimando o custo anual da produção quilométrica anual considerada em cada cenário
a partir das tarifas de utilização da infraestrutura e das estações plasmadas no Diretório da Rede 2020 da IP;

Linha do Douro – Análise de Intervenções na Infraestrutura Ferroviária, 2016.
Tipo de automotora a tração elétrica, ao serviço da CP Porto (unidade de negócio dedicada ao serviço urbano do Grande Porto da
operadora Comboios de Portugal).
2
3
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Material circulante – foi considerado o custo anual associado ao material circulante adicional estimado como
necessário para a operação de cada cenário, apurado a partir do valor das manutenções periódicas e a renovação
de meia vida distribuída ao longo da vida útil (foram considerados 36 anos);
Outros custos – estimando os custos de operação associados, com destaque para o pessoal e a eletricidade.
Cenários

Utilização da
infraestrutura

Material circulante

Outros custos

Cenário A

2 695 172 €

1 090 000 €

5 562 058 €

Cenário B

5 719 175 €

2 270 833 €

11 802 730 €

Tabela 6 – Custos de exploração e manutenção anuais estimados por cenário

05.4. RECEITAS DE EXPLORAÇÃO
O modelo de transporte estima a transferência modal para a CP resultante da implementação dos cenários considerados. A
partir dos novos passageiros estimados e tendo por base uma receita média atual de 1,30 €4 por passageiro por viagem foi
estimada a receita anual para cada cenário. Os resultados obtidos por cenários são descritos na tabela seguinte.
Cenários

Procura adicional na
HPM

Procura adicional
anual

Receita anual
estimada

Cenário A

5 437

8 155 500

10 577 967 €

Cenário B

8 300

12 450 000

16 148 082 €

Tabela 7 – Receitas de exploração estimadas por cenário

05.5. EXTERNALIDADES
As externalidades consistem em custos ou benefícios sociais que se manifestam para além do domínio do projeto e
influenciam o bem-estar de partes terceiras sem qualquer compensação monetária. Enquanto tal, não são captadas por
mecanismos de mercado e não são convertidas em unidades monetárias, já que os seus efeitos são transmitidos através de
variáveis reais que influenciam o bem-estar dos indivíduos e não através de mecanismos de preço. Estes efeitos, que
exercem influência sobre o bem-estar do grupo social considerado, têm de ser quantificados e depois convertidos em
unidades monetárias para que se possam incluir na análise enquanto item efetivo de input ou output.
Analisar as externalidades implica, em primeira instância, definir quais as variáveis em análise; isto é, definir de forma clara
a fronteira dos impactos sociais, ambientais e/ou económicos a considerar na estimação quantitativa das externalidades. A
definição das variáveis é um aspeto crítico, uma vez que facilmente se incorre no erro da “dupla contagem”; ou seja, analisar
variáveis dependentes e sujeitas aos mesmos mecanismos de determinação. No caso dos projetos de transportes, este
problema é recorrente dada a multiplicidade de impactos e respetivas interligações que ocorrem. No caso do projeto em
estudo, foram consideradas as variáveis relacionadas com a transferência de passageiros entre o TI e o transporte ferroviário
de passageiros (tendo-se considerado os novos passageiros tanto na CP como no Metro do Porto), comummente aceites e
utilizadas em análises deste tipo.
O cálculo das externalidades foi realizado para o ano base, considerando a implementação de cada um dos cenários.

Valor estimado considerando os passageiros transportados e os proveitos totais dos suburbanos do Porto com base no Relatório e
Contas de 2019.
4
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05.5.1.

TRANSFERÊNCIA MODAL

Qualquer operação de transferência modal traduz-se numa série de benefícios e/ou prejuízos para a economia em diferentes
aspetos diretamente relacionados com o setor dos transportes (CE Delft, 20085; RICARDO-AEA, 20146; CE Delft, 20197). De
acordo com o Manual de Externalidades dos Transportes (CE Delft, 2019) encomendado pela Comissão Europeia é possível
apurar externalidades ambientais e não ambientais organizadas em sete categorias distintas:















Acidentes – As componentes mais importantes do custo dos acidentes prendem-se com os custos médicos, as
perdas de produção, danos materiais e despesas administrativas. Apesar de a maioria poder ser estimada usando
preços de mercado, dado estarem abrangidas pelos sistemas de seguros, a categoria dos custos sociais necessita
de ser estimada por outros métodos, usando-se nesse caso valores de risco.
Poluição do ar – Os efeitos da poluição sobre as populações, o ambiente e a atividade económica estabelecem as
bases para a estimação dos custos resultantes da poluição do ar. Entre estes efeitos incluem-se o aumento do risco
de doenças cardiovasculares e respiratórias, os danos nas culturas agrícolas, o impacto sobre ecossistemas e redes
de biodiversidade e os efeitos nos edifícios e materiais sujeitos a processos corrosivos.
Alterações climáticas – A estimação dos custos associados às alterações climáticas envolve-se de grande incerteza,
dada a multiplicidade de caminhos possíveis e os horizontes a longo prazo envolvidos. No entanto, é recomendada
a utilização de estimativas de custo com vista a limitar o aquecimento global a 2ºC (equivalente a uma concentração
máxima de CO2 de 450ppm). Neste esforço incluem-se a redução das emissões de gases de efeito estufa,
nomeadamente o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4).
Ruído – Ao analisar o impacto deste fator é necessário considerar o custo social e económico decorrente do
incómodo e desconforto causado, a restrição à fruição de atividades de lazer, a perda de produtividade, o custo
imputável ao aumento da incidência de doenças como a hipertensão, alterações hormonais e distúrbios de sono.
Congestionamento – Dada a capacidade finita da infraestrutura, o uso de uma dada via afeta não só o próprio
utilizador como todos os restantes utilizadores. A intensificação dos níveis de congestionamento e o aumento dos
tempos de viagem nas deslocações induzem custos no sistema de transporte. Para esta situação foi analisado o
efeito sobre vias principais e secundárias e, pontualmente, em situação próxima do limite de tráfego.
Up e downstream – Os efeitos indiretos inerentes à produção e distribuição de energia, com particular incidência no
transporte ferroviário, e à produção, manutenção e eliminação de veículos e infraestruturas, tendo em conta os seus
ciclos de vida, têm de ser estimados como componente indireta do transporte de passageiros;
Destruição do habitat – As infraestruturas de transporte introduzem impactos na natureza e na paisagem fruto da
ocupação do solo, reduzindo a área disponível para os ecossistemas naturais, traduzindo-se na perda de habitat
para plantas e animais. Para além do impacto na biodiversidade as infraestruturas de transportes fragmentam o
território, comprometendo a continuidade e interdependências dos ecossistemas, particularmente no caso das
autoestradas e canais ferroviários de alta velocidade.

A tabela seguinte apresenta os custos externos dos veículos rodoviários de passageiros (TI), do transporte coletivo rodoviário
(TC Rodoviário) e da ferrovia de passageiros (TC Ferroviário), utilizados como base de cálculo para o apuramento das
externalidades económicas, para Portugal, projetadas para preços atualizados para o ano de 2018 (o estudo CE Delft, 2019
apresenta todos os valores para o ano de 2016).

CE Delft (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector.
Ricardo-AEA (2014). Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report. European Commission – DG Mobility and
Transport.
7 CE Delft (2019). Handbook on the external costs of transport.
5
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Relativamente ao congestionamento e uma vez que o presente estudo tem por base um modelo de transportes será calculado
o impacto estimado resultante da poupança de tempo, conforme descrito no ponto seguinte.
A análise desenvolvida aos custos das externalidades associados ao TCR considerou apenas os associados à variação no
número de passageiros.km. Apesar desta redução de procura se poder traduzir numa redução de oferta este facto não foi
estimado.

Acidentes
Poluição do ar
Ruído
Alterações
climáticas
Up e downstream
Habitat
TOTAL

Externalidades do transporte de passageiros
(€/ 1000 vkm)
(€/ 1000 pkm) (€/ 1000 pkm)
Transporte
TC Ferroviário TC Ferroviário TC Rodoviário
Individual
56,60 €
10,13 €
12,25 €
6,07 €
32,31 €
8,39 €
726,78 €
18,94 €

200,79 €

-

-

4,47 €
14,25 €
108,71 €

673,82 €
280,44 €
1 914,14 €

10,13 €

12,25 €

Tabela 8 - Custos externos unitários associados ao transporte individual, coletivo rodoviário e ferroviário de passageiros (Euros/1000 vkm
ou pkm, preços de 2018)

Considerando o cenário de investimento acima descrito e a procura estimada, prevê-se uma transferência modal de
passageiros do TI e do TCR para o transporte ferroviário de passageiros devido à melhoria da oferta disponibilizada. Esta
captação potencial pode ser calculada em termos de poupança nas externalidades, na medida em que a redução de
passageiros no TI gerará uma poupança relativa às seis categorias de externalidades, tal como o incremento de passageiros
no transporte ferroviário gerará um custo mais elevado associado a esta modalidade de transporte. Em relação ao TCR
apenas foram aferidas as externalidades associadas aos acidentes, cujo cálculo decorre da variação nos passageiros.km.
Importa aferir se ocorre um ganho social relativo ao investimento, nomeadamente se os custos das externalidades reduzem
com a transferência de passageiros do TI e do TCR para o transporte ferroviário de passageiros.
Cenários
Cenário A
Cenário B

Transporte Individual TC Rodoviário TC Ferroviário
(€)
(€)
(€)
6 072 038 €
440 788 €
-4 156 777 €
13 274 821 €
3 299 541 €
-13 094 548 €

Balanço
(€)
2 356 048 €
3 479 814 €

Tabela 9 – Cálculo das externalidades económicas resultantes da transferência modal (preços de 2018) – ano base (fase ao cenário atual)

O ganho económico estimado para as externalidades resulta da transferência modal entre o transporte individual e o TCR
para a ferrovia (tanto para a CP como para o Metro do Porto). Este balanço apresenta-se positivo em ambos os cenários, já
que se prevê que a redução de procura no TI e no TCR se traduza numa redução de impactos que compensam o aumento
dos impactos gerados pelo aumento da oferta e procura do serviço ferroviário.

05.5.2.

TEMPO

Na variável tempo são estimados os benefícios trazidos pela redução da duração das viagens realizadas nas ligações
simuladas em cada cenário, e por inerência à área de influência dos suburbanos do Porto, em Transporte Individual (TI) e
em Transporte Coletivo (TC). Os ganhos apurados resultam da diferença face ao cenário base, por modo, do tempo de
viagem entre todos os pares OD multiplicados pela respetiva procura. Estes resultados são obtidos diretamente por recurso
ao modelo de transportes, construído utilizando o software EMME.
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Aos ganhos de tempo foi atribuído um custo monetário médio que foi calculado com base nas tabelas seguintes.
Motivo da viagem

TC

TI

Em trabalho
Para o trabalho/escola
Outros motivos

19,61 €
11,21 €
7,75 €

BUS
15,74 €
8,89 €
5,57 €

Ferrovia
19,61 €
11,21 €
7,75 €

Tabela 10 – Custo horário para os ganhos de tempo

Motivo da viagem

TC

TI

Em trabalho
Para o trabalho/escola
Outros motivos

BUS
2%
83 %
15 %

Ferrovia
2%
83 %
15 %

3%
89 %
9%

Tabela 11 – Divisão percentual dos utilizadores de cada modo consoante o motivo da viagem na HPM

Os valores em trabalho e outros motivos apresentados na Tabela 10 foram tirados do “HEATCO - Deliverable 5 Proposal for
Harmonised Guidelines” atualizados, a partir da evolução do PIB nacional, para 2018. Foi igualmente calculado um valor para
as deslocações para o trabalho / escola (Meunier e Quinet, 2015)8. As percentagens da Tabela 11 foram calculadas com
base nos resultados do MOB 2017, na hora de ponta da manhã (HPM). O valor do tempo assim apurado foi de 10,87 €/h
para deslocações em TI e de 9,08 €/h para deslocações em TC.
Na extrapolação dos ganhos no TI da HPM para o Dia Útil considerou-se que estes resultam maioritariamente da redução do
congestionamento pelo que se estimou que este se concentra apenas nos períodos de ponta (fator multiplicador de 4,5). No
caso do TC o ganho resulta em grande medida da criação de novas ligações, com impacto ao longo de todo o dia, e não
apenas nos períodos de pontas (neste caso o fator multiplicador adotado foi de 6).
Os ganhos resultantes atingem os 5,3 M € anuais no Cenário A e os 7,5 M € anuais no Cenário B, conforme a tabela seguinte.
Cenários
Cenário A
Cenário B

Ganho de tempo Ganho de tempo Ganho de tempo Ganho de tempo Ganho de tempo
TI - HPM
TC - HPM
TI - anual
TC - anual
anual global
1 971 €
1 841 €
2 498 027 €
2 761 964 €
5 259 991 €
2 657 €
2 723 €
3 367 460 €
4 085 079 €
7 452 539 €

Tabela 12 – Cálculo das externalidades económicas resultantes do ganho de tempo (preços de 2018) – ano base

05.6. BALANÇO SOCIAL ANUAL
Com base na avaliação financeira preliminar do investimento, tendo-se segmentado o investimento inicial dos custos de
exploração e manutenção, na estimativa das receitas de exploração e no cálculo das externalidades positivas geradas
pretende-se ao longo deste ponto apresentar o balanço exploratório, para ambos os cenários, para um ano base.
Optou-se por segmentar o diferencial entre receitas e custos, de cada cenário, e a Análise Custo Benefício, considerando o
impacto das externalidades positivas geradas.
Cenários
Cenário A
Cenário B

Receita estimada

Custos estimados

10 577 967 €
16 148 082 €

9 347 230 €
19 792 738 €

Diferencial entre
receitas e custos
1 230 737 €
3 644 656 €

Externalidades
7 616 039 €
10 932 353 €

Análise Custo
Benefício
8 846 776 €
7 287 697 €

Tabela 13 – Análise Custo Benefício anual por cenário

8

Value of Time estimations in Cost Benefit Analysis: the French experience, David Meunier e Emeli Quinet, 2015
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A partir do cálculo das receitas estimadas com base no acréscimo de passageiros o Cenário B é mais meritório, com uma
receita estimada acima dos 16 M € anuais, estimando-se para o Cenário A resultados na ordem dos 11 M € anuais.
Quanto aos custos estimados estes seguem a mesma linha de orientação da receita com custos mais elevados para o
Cenário B, cerca de 20 M € anuais, ficando o Cenário A pelos 9 M € anuais.
Do diferencial entre receitas e custos, por cenário, destacam-se os valores obtidos no Cenário A. No entanto, quando é
considerado o valor das externalidades, que mede o impacto da transferência modal no sistema de transportes, os resultados
em termos de Análise Custo Benefício aproximam-se, com o Cenário A a apresentar resultados ligeiramente superiores.
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06. ANÁLISE SWOT
Ao longo deste capítulo é desenvolvida uma análise SWOT com o objetivo de avaliar os cenários e permitir uma leitura
comparada, informando o processo de decisão.
O Cenário A centra as suas propostas nos limites administrativos da AMP, com a implementação de uma nova ligação
ferroviária ao Aeroporto e Matosinhos a partir do ramal da linha de Leixões e a reorganização da operação até Oliveira de
Azeméis após a conclusão da total eletrificação deste ramal.
Forças
» Melhoria da conectividade ao Porto a partir de Oliveira de Azeméis, Sta.
Maria da Feira e S. João da Madeira
» Aproveitamento de canais ferroviários existentes para o transporte de
passageiros, como a linha de Leixões
» Impactos reduzidos no ambiente construído
» O prolongamento do ramal de Leixões ao Aeroporto vem reforçar a ligação
deste gerador ao Porto e a toda a área abrangida pelos suburbanos
» Diferencial estimado entre receitas e custos positivo
» A área de intervenção coincide com uma entidade administrativa - a AMP facilitando a interlocução institucional

Oportunidades
» Potencial médio de atratividade da procura nos suburbanos do Porto
(acréscimo estimado de 5 437 passageiros na HPM)
» Ampliação ligeira da área de captação dos suburbanos do Porto
» Aposta política na ferrovia e financiamento comunitário disponível

Fraquezas
» Necessidade de aquisição de material circulante (UME ou equivalentes)
» Uma área relevante dos suburbanos do Porto não é equacionada por
extravasar os limites da AMP

Ameaças
» Limitações na implementação da intervenção fruto do ambiente construído
» Dificuldade em gerir a área necessária à operação do Porto de Leixões com
a relocalização da estação ferroviária

Figura 15 – Análise SWOT do Cenário A

O Cenário B incorpora as propostas do Cenário A com uma expansão a toda a região norte agregando a ligação a Barcelos
e propondo novas ligações ferroviárias a Felgueiras e Amarante.
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Forças
» Melhoria da conectividade ao Porto a partir de Oliveira de Azeméis, Sta.
Maria da Feira, S. João da Madeira, Barcelos, Amarante, Felgueiras, Lousada
e Paços de Ferreira
» Aproveitamento de canais ferroviários existentes para o transporte de
passageiros, como a linha de Leixões
» Impactos reduzidos no ambiente construído com exceção da linha do Vale
do Sousa
» O prolongamento do ramal de Leixões ao Aeroporto vem reforçar a ligação
deste gerador ao Porto e a toda a área abrangida pelos suburbanos
» Melhoria na ligação entre Barcelos e Braga com a dotação de oferta
» A nova família prevista entre Felgueiras e o Porto vem reforçar o serviço entre
Valongo e o Porto
» O prolongamento da família de Penafiel a Amarante vem reforçar o serviço
entre Penafiel e Livração
» A quadriplicação da linha no troço entre Contumil e Ermesinde encontra-se
prevista no PNI 2030
» Distribuição territorial dos suburbanos do Porto mais equilibrada em termos
regionais

Oportunidades
» Potencial elevado de atratividade da procura nos suburbanos do Porto
(acréscimo estimado de 8 300 passageiros na HPM)
» Ampliação relevante da área de captação dos suburbanos do Porto
» Aposta política na ferrovia e financiamento comunitário disponível
» Impacto na economia regional
» Potencial de valorização urbanística em torno das novas estações
» O estudo da linha do Vale do Sousa encontra-se previsto no PNI 2030
» A AMP e as CIMs envolventes (CIM Cávado, CIM Ave, CIM TS e CIRA) podem
assumir competências ao nível do transporte ferroviário suburbano

Fraquezas
» Necessidade de aquisição de material circulante (UME ou equivalentes)
» A linha do Tâmega, entre Livração e Amarante, não serve núcleos
populacionais intermédios relevantes
» Impactos significativos no ambiente urbano e necessidade de expropriações
para execução da linha do Vale do Sousa
» Volume do investimento inicial necessário

Ameaças
» Reduzida maturidade do novo eixo ferroviário entre Valongo e Felgueiras
» O troço entre Contumil e Ermesinde encontra-se atualmente saturado
condicionando o aumento da oferta
» Limitações na implementação da intervenção fruto do ambiente construído
» Dificuldade em gerir a área necessária à operação do Porto de Leixões com
a relocalização da estação ferroviária
» A área de intervenção não coincide com uma entidade administrativa
dificultando a interlocução institucional

Figura 16 – Análise SWOT do Cenário B
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07. CONCLUSÃO
Os cenários contemplados no presente relatório informam uma análise exploratória dos diferentes cenários testados ao longo
deste estudo e assentam numa reflexão abrangente sobre um novo modelo de exploração do serviço de comboios
suburbanos do Porto, a única forma de viabilizar investimentos que vistos isoladamente não teriam viabilidade económica.
Pelo contrário, quando analisados de forma agregada potenciam o interesse da exploração global, dado o aumento da
dimensão da unidade de exploração, do mercado e o elevado valor das sinergias passíveis de alcançar.
O estado de conservação da rede ferroviária, nomeadamente da linha do Vouga, a deficiente organização da oferta a cidades
dentro da área de influência desta rede, como Barcelos por questões de tecnologia, resolvidas com a eletrificação já
concluída, ou a existência de canais ferroviários sem aproveitamento para o transporte de passageiros, como a linha de
Leixões, a par da ausência de uma estratégia explícita de investimento na rede, justificam a necessidade de se iniciar uma
reflexão estratégica sobre a organização das linhas e dos serviços, de forma a capacitar os decisores locais com uma
estratégia coerente de desenvolvimento da rede.
Para um melhor contributo da TRENMO na execução deste estudo foi desenvolvida uma contextualização da realidade
existente em termos de padrões de mobilidade, com especial enfoque na ferrovia metropolitana da área territorial onde se
centra o estudo.
Com base neste conhecimento foram propostos dois cenários de diferentes âmbitos de abrangência territorial (AMP ou região
norte), com o objetivo de alcançar um sistema mais equilibrado sobre o território, prolongando o serviço dos suburbanos do
Porto a núcleos populacionais relevantes e assegurando uma ligação transversal a norte do Porto, cruzando os diversos
eixos ferroviários que se organizam na direção norte-sul.
Os dois cenários desenvolvidos apresentam-se seguidamente:
1. Cenário A – assenta no aproveitando de troços ferroviários atuais, considerando investimento no canal ferroviário,
com uma reorganização da operação e criação de novas ligações. Estes troços são a linha de Leixões (utilizada
atualmente apenas para transporte de mercadorias) e a ligação entre Espinho e Oliveira de Azeméis,
proporcionando assim a criação de novas ligações entre Braga e Matosinhos, Aveiro e o Aeroporto e Oliveira de
Azeméis e o Porto.
2. Cenário B – incorpora todo o Cenário A contemplando ainda uma expansão para a CIM do Tâmega e Sousa (com
novas famílias até Amarante e Felgueiras) e para a CIM do Cávado (com uma nova família até Barcelos). A ligação
de Amarante conecta na linha do Douro em Livração e a ligação a Felgueiras – Lousada – Paços de Ferreira conecta
na linha do Douro em Valongo, mediante a reativação / execução de eixos ferroviários. Barcelos apresenta-se nesta
proposta como um aproveitamento da eletrificação entretanto concluída, reforçando o serviço entre o Porto e Nine
com uma nova família que se prolonga até Barcelos.
Com o objetivo de avaliar com maior detalhe os dois cenários de evolução foi estimado o impacto resultante na procura
recorrendo a um modelo de transportes, construído utilizando o software EMME. Os resultados obtidos informam uma análise
exploratória do impacto nos grandes fluxos de viagens nas zonas onde se pretendem avaliar as alterações ao nível da
mobilidade e as respetivas escolhas modais: automóvel e TC (rodoviário ou ferroviário).
Considerando a dimensão da sustentabilidade financeira, ambos os cenários de evolução dos suburbanos do Porto foram
avaliados recorrendo a modelos de investimento simplificados que tomaram em consideração os fluxos financeiros que
podem ser imputados a cada cenário. Paralelamente foram estimadas as externalidades positivas do projeto assim como as
variáveis com impacto na economia pública portuguesa e, em particular, sobre a região norte.
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Tratando-se de uma avaliação preliminar e numa abordagem exploratória procedeu-se a uma análise simplificada optandose por identificar os investimentos iniciais necessários à implementação de cada um dos cenários em paralelo com o balanço
para um ano base, confrontando os custos estimados com os ganhos financeiros resultantes da bilhética e os ganhos
económicos resultantes das externalidades geradas.
A partir do cálculo das receitas estimadas com base no acréscimo de passageiros o Cenário B é mais meritório, com uma
receita estimada acima dos 16 M € anuais, estimando-se para o Cenário A resultados na ordem dos 11 M € anuais.
Quanto aos custos estimados estes seguem a mesma linha de orientação da receita com custos mais elevados para o
Cenário B, cerca de 20 M € anuais, ficando o Cenário A pelos 9 M € anuais.
Do diferencial entre receitas e custos, por cenário, destacam-se os valores obtidos no Cenário A. No entanto, quando é
considerado o valor das externalidades, que mede o impacto da transferência modal no sistema de transportes, os resultados
em termos de Análise Custo Benefício aproximam-se, mas o Cenário A apresenta resultados ligeiramente superiores.
Numa leitura comparada entre ambos os cenários desenvolvidos destaca-se o objetivo central de assegurar uma mobilidade
facilitada até ao Porto, reforçando o papel do serviço ferroviário a diversas sedes de concelho, nomeadamente Oliveira de
Azeméis, Sta. Maria da Feira e S. João da Madeira, no caso do Cenário A, acrescendo Barcelos, Amarante, Felgueiras,
Lousada e Paços de Ferreira, no Cenário B. Ao ampliar o território integrado nos suburbanos do Porto contribui-se para o
reforço da competitividade regional, facilitando as trocas de pessoas e mercadorias, convergindo para um sistema
polinucleado em alinhamento com as dinâmicas regionais pré-existentes.
A limitação da intervenção à área de abrangência da AMP pode facilitar o processo de interlocução com o Estado Central,
no entanto uma área relevante dos suburbanos fica por equacionar. O Cenário B assenta assim na capacidade da AMP e
das CIMs envolventes (CIM Cávado, CIM Ave, CIM TS e CIRA) poderem assumir competências ao nível do transporte
ferroviário suburbano, à semelhança do que já aconteceu no transporte rodoviário, ou pelo menos terem a capacidade de
articular interesses. Este cenário vem reforçar a lógica policêntrica da região norte contribuindo para uma distribuição
territorial mais equilibrada.
A especificidade territorial e as dinâmicas próprias da região recomendam uma maior proximidade entre os gestores locais e
a organização operacional dos serviços prestados, permitindo um maior ajuste entre oferta e procura e promovendo a
competitividade territorial.
A integração do sistema ferroviário pesado com modos de transporte público complementares é fundamental para a
viabilização do serviço ferroviário, ampliando a área de captação / distribuição, particularmente nos centros urbanos mais
densos. Neste contexto ambos os cenários apresentam um grande potencial de reforço da intermodalidade, com a introdução
de serviços de passageiros na linha de Leixões, com impacto nas estações comboio/metro propostas – Hospital de S. João,
Araújo, Esposade, Sr. de Matosinhos e Aeroporto.
A rede ferroviária apresenta atualmente alguns troços cuja utilização se encontra próxima da capacidade máxima,
destacando-se, no caso da AMP, os troços Cacia-Gaia e Contumil-Ermesinde. A ligação ao Aeroporto / Matosinhos,
desviando serviços tanto de Norte em Ermesinde, como de Sul em Contumil, vem libertar capacidade num troço muito
congestionado. Assim, no curto prazo, enquanto a quadriplicação da linha entre Ermesinde e Contumil, prevista no PNI 2030,
não se concretiza, o desvio de serviço para a linha de Leixões poderá permitir uma reafectação dos serviços que circulam
neste troço. De referir que o prolongamento dos serviços suburbanos a Barcelos, Felgueiras e Amarante, considerado no
Cenário B, implica a introdução de novas circulações entre Contumil e Ermesinde condicionando a sua implementação ao
investimento na infraestrutura neste troço.
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Os volumes de investimento associados a projetos ferroviários constituem uma condicionante fulcral à sua implementação.
No caso da linha do Vale do Sousa apresenta-se o problema acrescido de constituir um eixo ferroviário de reduzida
maturidade, apesar da sua construção já se encontrar prevista no PNI 2030.
O reforço do papel dos suburbanos do Porto na mobilidade regional depende desde já da aquisição de material circulante
uma vez que as 34 UME série 3400 adquiridas em 2002 se encontram plenamente mobilizadas para realizarem a operação
atualmente programada. Por outro lado, ambos os cenários considerados dependem desta aquisição para a sua
implementação. Tanto a estratégia da CP, com a recuperação de material circulante imobilizado, como os investimentos
programados no PNI 2030, com a aquisição de material circulante para o serviço urbano, vêm dar resposta a esta questão.
A implementação de novos eixos ferroviários apresenta igualmente dificuldades associadas à intervenção em ambiente
construído e à necessidade de expropriações para libertar o canal, como é o caso do prolongamento da linha de Leixões ao
Aeroporto e a nova linha do Vale do Sousa.
Importa notar que existe uma lógica dialética na relação entre os serviços prestados e a procura existente, assim, estima-se
que ao propiciar serviços diferenciados nas principais centralidades estas conheçam, a prazo, processos de desenvolvimento
mais acentuados do que as áreas envolventes (há uma procura potencial que atualmente não se concretiza pela falta de
opções de mobilidade competitivas), pelo que os impactos potenciais serão superiores aos aferidos ao longo do presente
estudo.
Por outro lado, a concentração da procura, aumentando a cobertura da operação e viabilizando um reforço da oferta, depende
de um esforço articulado entre todas as entidades, desde logo as autarquias que, em sede de PDM, devem promover a
concentração de habitação e serviços em torno das estações, aumentando os índices de ocupação do solo na envolvente
imediata. De referir ainda, que a aposta na integração modal depende de um cuidado acrescido na envolvente às estações,
tanto na conexão com as redes pedonal, ciclável e rodoviária, como na dotação de condições de estacionamento,
contribuindo para um aumento da procura na ferrovia.
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ANEXOS
ANEXO 1 – MODELO DE TRANSPORTES
A | PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO DO MODELO
A1 | ZONAMENTO
O zonamento é estabelecido considerando a zona de estudo e todas as zonas que possam afetar a geração/atração de
viagens. Deve ser estabelecido com um nível de segregação tão fino quanto possível principalmente na área de
implementação do sistema. Por conseguinte, é habitual estabelecer um zonamento resultante das subsecções ou secções
estatísticas estabelecidas pelo INE, sendo que o nível de detalhe é superior na área onde se foca o estudo relativamente às
zonas envolventes, garantindo que cada paragem/estação está localizada numa zona independente. O zonamento mais fino
corresponde a áreas com maior densidade populacional, de rede viária e/ou paragens de transporte coletivo, como por
exemplo o centro de cada concelho.
As figuras 4 e 5 representam as 1.441 zonas definidas para o estudo (1.359 zonas na AMP e 82 zonas fora da AMP). Como
se pode constatar pela observação das figuras, esse zonamento apresenta uma malha mais apertada na AMP e em torno
das linhas ferroviárias em análise, aumentando a dimensão das zonas à medida que aumenta a distância ao concelho do
Porto e à sede de cada um dos concelhos.
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Zonamento exterior à AMP (82 zonas)
Zonamento AMP

Figura 17 – Zonamento do Modelo utilizado no modelo de transportes
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Zonamento no interior da AMP
Figura 18 – Detalhe do Zonamento do Modelo ao longo das linhas ferroviárias em estudo

Como já foi referido, a base utilizada para a determinação da procura resultou do IMOB 2017 onde são disponibilizados
dados sobre deslocações efetuadas ao longo do dia nos diferentes modos de transporte entre zonas definidas no IMOB 2017
ao nível administrativo da subsecção. No entanto, o modelo de macro simulação da AMP desenvolvido em EMME/3 está a
trabalhar com zonas de maior dimensão ou no máximo equivalentes a uma zona do IMOB 2017, esta acoplagem de
subseções é fundamental devido à viabilidade da modelação ao nível de dimensões praticáveis. Para que se possa traduzir
a informação das viagens em matrizes EMME estabeleceu-se uma agregação entre a importância de cada zona do IMOB
2017 dentro do zonamento da AMP.

IMOB 2017

EMME

Figura 19 - Relação entre IMOB 2017 e zona EMME

O modelo da AMP compreende os concelhos da AMP de forma mais desagregada e o resto do país agregadamente para a
representação dos grandes fluxos. A correspondência resultante com o IMOB 2017, dentro da AMP, é a seguinte:
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Concelho
Arouca

Zonas IMOB

Zonas EMME

709

1

Espinho

656

30

Gondomar

1357

267

Maia

1585

144

Matosinhos

1584

120

Oliveira de Azeméis

1378

4

Paredes

1530

11

Porto

1946

202

Póvoa de Varzim

1168

32

Santa Maria da Feira

2121

12

Santo Tirso

1392

7

São João da Madeira

260

1

Trofa

794

34

Vale de Cambra

910

1

Valongo

896

80

Vila do Conde

1337

54

Vila Nova de Gaia

3076

359

Tabela 14 – Número de zonas IMOB 2017 e zonas EMME por concelho da AMP

A2 | OFERTA DE TRANSPORTE
Tal como o nome indica, no modelo de oferta e procura, é definida ainda a oferta de transporte nas ligações entre as zonas
EMME. A oferta de TI traduz-se na disponibilidade da rede rodoviária, enquanto a oferta de TC se traduz não só pela
disponibilidade das redes rodoviária e ferroviária bem como pelos serviços oferecidos pelos operadores de TC.
Deste modo, relativamente à oferta de transporte, foram modelados os seguintes elementos:
Rede Rodoviária:
A rede viária do modelo possui cerca de 37.500 arcos e mais de 13.000 nós. A cada arco está associada uma curva de
velocidade-fluxo definida com base na função BPR sugerida pelo Highway Capacity Manual9:


V  
R  R0 1     
 C  


em que:
R = tempo de percurso em cada arco;

R0 = tempo de percurso em condições de fluxo livre;
V = volume de tráfego no arco;

C = capacidade do arco;

9

Ver Capítulo 30 e Apêndice C.
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 e

 = parâmetros característicos de cada tipo de estrada que representam a sensibilidade do tempo de percurso à

taxa de ocupação.
Tipo de Rua

Velocidade Máxima

Capacidade

β

Via Rápida
Rua Normal
Avenida e Circunvalação
EN
Entrada e Saida de Auto-estradas
Ligação aos centroides
VCI, IC, IP
Auto-Estrada
Pedonal

60
30
50
85
60
35
90
120
5

1.500
750
1.000
1.500
1.000
3.000
2.000
2.200
-

8
4
4
6
4
10
12
-

Tabela 15 – Parâmetros utilizados na definição das funções de velocidade

Rede de Transporte Público:
As redes de transporte coletivo consideradas são:





Rede da STCP (rede em operação em 2018);
Rede dos operadores privados da AMP (rede em operação em 2018);
Rede da CP (rede em operação em 2018 e a correspondente rede de cada cenário);
Rede do Metro do Porto (rede em operação em 2018).

A velocidade das carreiras rodoviárias nos arcos foi codificada como 80% da velocidade do transporte individual. No entanto,
a velocidade comercial inclui outras componentes: o atraso nos cruzamentos, o tempo de paragem nas estações, etc. A
velocidade dos serviços ferroviários existentes atualmente (Metro e CP) foi codificada individualmente para cada troço da
rede a partir dos horários atuais.
Para os novos troços da rede da CP consideraram-se velocidades médias de acordo com as características do troço e linha
e tendo por base os horários praticados atualmente.
A rede rodoviária é partilhada pelo TI e pelo TC rodoviário.
A3 | PROCURA DE TRANSPORTE
Ao zonamento estabelecido anteriormente é atribuída uma matriz origem-destino que define para cada zona um número de
viagens geradas e de viagens atraídas. Esta definição corresponde aos passos de geração e distribuição de viagens,
anteriormente referidos.
A estimação da matriz de procura inicial baseou-se nos resultados do IMOB 2017 na AMP e nos dados demográficos,
económicos e sócio-económicos recolhidos.
Na figura seguinte está esquematizada a sequência dos trabalhos efetuados até se obterem as matrizes desejadas, isto é,
as matrizes que representam o número de viagens realizadas entre cada par Origem – Destino (O/D), em cada período do
dia, por motivo de deslocação e por modo de transporte.
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IMOB 2017

Matriz com pares
Origem – Destino (O/D)
Matrizes O/D para cada
período do dia útil (PD)
Matrizes O/D para cada
motivo (MT)

Matriz O/D para cada modo de
transporte

MATRIZES PARA CADA PAR
ORIGEM – DESTINO, POR PERÍODO
DO DIA, POR MOTIVO E POR MODO
DE TRANSPORTE

Figura 20 – Processo de tratamento da informação relativa à procura

Deslocações gerais entre pares O/D
Da informação disponibilizada na base de dados em bruto, determinou-se a existência de 3 426 779 deslocações na semana
tipo a que se refere a mesma. Esta base de dados, fornecida no âmbito deste estudo, encontra-se incompleta em termos de
tabelas de relacionamento não sendo possível efetuar uma completa Data Warehouse, ocorrendo uma perda de informação
na ordem dos 2% no procedimento de ligação entre os campos designados por Família 1 (F1) e Família 2 (F2). Assim a
informação utilizada neste procedimento ronda as 3 364 472 deslocações.

Distribuição ao longo da semana e períodos do dia
Da distribuição da procura ao longo da semana verifica-se uma uniformidade de deslocações nos diferentes dias úteis com
uma espectável redução ao fim-de-semana.
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5 Feira

6 Feira

Sabado

Domingo

Figura 21 – Procura média por dia da semana, resultante do IMOB 2017

Centrando a nossa análise nos dias úteis, âmbito da informação a ser utilizada na modelação, consideram-se os seguintes
períodos do dia com diferentes amplitudes horárias (considerando os períodos do dia habitualmente utilizados pelos
operadores de transporte público na definição da oferta):


Madrugada (M)

05:00h - 07:30h

(2h30min)



Ponta da Manhã (PM)

07:30h - 09:30h

(2h)



Entre Pontas (EP)

09:30h - 17:00h

(7h30min)



Ponta da Tarde (PT)

17:00h - 19:30h

(2h30min)



Noite (N)

19:30h - 05:00h

(9h30min)

A figura seguinte apresenta a divisão da procura média por hora nos diferentes períodos de dia. Como se verifica, a procura
está concentrada na ponta da manhã e na ponta da tarde com cerca de 297 500 e 240 750 movimentos por hora,
respetivamente.
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Madrugada

Ponta da Manhã Entre Pontas Ponta da Tarde

Noite

Figura 22 – Procura média por hora, nos períodos do dia útil, resultante do IMOB 2017
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Motivos de viagem
O IMOB 2017 considera 14 categorias de motivos de viagens. Os principais estão relacionados com deslocações
trabalho/escola – casa. Na tabela seguinte listam-se todos os motivos considerados no IMOB 2017.
Levar/buscar/acompanhar familiares ou amigos (crianças à escola, etc.)
Regressar a casa
Outra atividade
Fazer compras (supermercado, mercearia, utilidades, etc.)
Ir para o trabalho
Ir para a escola ou atividades escolares
Fazer percurso pedonal (início e fim no mesmo local), jogging, passear o cão, etc. (com pelo menos 200 metros)
Tratar de assuntos profissionais
Visitar familiares ou amigos
Praticar atividades ao ar livre (desporto ou lazer) ou em ginásio ou pavilhão
Ir a restaurante, café, bar, discoteca, etc.
Tratar de assuntos pessoais (ir ao banco, lavandaria, cabeleireiro, levar ou buscar coisas pessoais, etc.)
Ir a consulta, tratamentos, exames médicos e similares
Outras atividades de lazer, entretenimento ou turismo
Realizar atividade em grupo ou em contexto coletivo (em associações, comícios, igrejas, voluntariado, etc.)
Assistir a eventos desportivos ou culturais (cinema, teatro, etc.)
Tabela 16 – Motivos de viagem no destino considerados no IMOB 2017

No gráfico seguinte, representam-se os motivos que geram a procura nos diferentes períodos horários. Na ponta da manhã,
os principais motivos são os movimentos ir para o trabalho ou escola, enquanto na ponta da tarde as deslocações
predominantes estão relacionadas com o regresso a casa.
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350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
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50 000
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Madrugada

Ponta da Manhã

Ir para o trabalho
Ir para a escola
Outras atividades

Entre Pontas

Ponta da Tarde

Noite

Levar/buscar/acompanhar familiares
Regresso a casa

Figura 23 – Motivos de deslocação por período do dia resultantes do IMOB 2017

Para introdução no Modelo de Oferta e Procura de Transportes para a Área Metropolitana do Porto, a informação foi agregada
de forma a ficarem somente dois motivos:


Movimentos pendulares (PM: trabalho, escola);



Outros (os restantes motivos).

Os movimentos pendulares são diferentes na ponta da manhã e na ponta da tarde – na PM foram incluídos os movimentos
em direção ao trabalho ou escola.

Modos de transporte
Na fase final, foram considerados dois tipos de viagem: em transporte individual e em transporte coletivo (que incluí o
rodoviário e o ferroviário).
A figura seguinte representa a divisão da procura pelos principais modos de transporte (TI, TC e outros) e, ainda para o TC
a distribuição segundo o meio de transporte na etapa predominante.
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Outros Meios de
Transporte
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Metro
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Transporte
Coletivo
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Transporte
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Autocarro
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Comboio
4%

Figura 24 – Percentagem de utilização dos meios de transporte resultantes do IMOB 2017

Etapas de viagem
As etapas de uma viagem correspondem às diferentes fases da viagem em que o indivíduo usa um meio de transporte
diferente na sua deslocação Origem-Destino. Como se pode observar na figura seguinte, a maioria das deslocações foram
realizadas sem necessidade de mudança de meio de transporte (93%), isto é, viagens de uma só etapa. Esta informação
será necessária para a determinação das matrizes de cativos e intermodalidade nas deslocações.

Movimentos com 1 etapa
Movimentos com 2 etapas
Movimentos com 3 etapas

5%

2%

93%

Figura 25 – Proporção de viagens segundo o número de etapas nas deslocações O/D resultantes do IMOB 2017
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Procura de Atravessamento
Numa primeira análise das matrizes, verificou-se que nas pontes da Arrábida e do Freixo havia um défice nas cargas
relativamente ao observado na realidade. Ora, como já referido, os dados do IMOB 2017 consideram apenas as viagens
realizadas com origem e/ou destino na AMP. O que permitiu concluir que faltava considerar a procura de atravessamento,
isto é, procura realizada entre pares O/D externos à AMP. Com o objetivo de ultrapassar esta debilidade foi integrada a
informação resultante dos Censos 2011 para a área envolvente à AMP.
Construídas as matrizes, o passo seguinte (ver Figura 3) passa pela afetação em EMME.

B | AFETAÇÃO DA PROCURA À REDE
A afetação do tráfego à rede disponível é feita de forma diferenciada no transporte individual e no transporte coletivo, estando
relacionada, respetivamente, com a escolha dos caminhos entre a origem e o destino e com os serviços de transporte
disponíveis para a realização da viagem. Nas secções seguintes é feita a descrição dessa diferenciação.
B1 | AFETAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL COM PROCURA FIXA
A metodologia de afetação de TI implementada em EMME3 é baseada na afetação por equilíbrio. Esta metodologia tem
como base o seguinte pressuposto: cada viajante escolhe o caminho apercebido como sendo o melhor em tempo de viagem,
se existir algum caminho mais curto do que aquele que está a ser utilizado, o viajante escolhê-lo-á, sendo que no ponto de
equilíbrio ninguém pode melhorar o tempo de percurso através da mudança de caminho.
Os volumes de trânsito resultantes duma afetação por equilíbrio são de tal forma que todos os caminhos utilizados entre uma
origem e um destino têm um tempo igual de percurso.
A afetação por equilíbrio é determinada pelo algoritmo da aproximação linear, que foi proposto inicialmente por Bruynooghe,
Gibert e Sakarovitch (1968) e desenvolvido mais tarde. Os resultados desta afetação são fluxos de tráfego que satisfazem o
princípio de equilíbrio do utilizador de Wardrop (1952), que consta no seguinte axioma: nenhum utilizador pode melhorar o
seu tempo de viagem através de mudança de rota. Em consequência desta abordagem, definem-se fluxos de tráfego que
foram calculados de maneira a que todos os caminhos escolhidos para um par O/D tenham tempos de viagem iguais.
A solução dum problema de afetação por equilíbrio é equivalente à solução dum problema em que se minimiza a área debaixo
das curvas velocidade-capacidade (vdf) e cuja representação intuitiva se encontra na figura seguinte.

Figura 26 – Representação gráfica das curvas de velocidade-capacidade (vdf) (Fonte: INRO, 2003)
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Onde:
p e q são o par O/D em questão;
𝑣, 𝑣1 , 𝑣2 são volumes de passageiros;
S1 e S2 são as curvas da velocidade como funções de 𝑣1 e 𝑣2 , respetivamente.
Como a afetação por equilíbrio é um problema de convergência, é necessário definir critérios de paragem, tais como o número
máximo de iterações, o intervalo relativo entre soluções de iterações consecutivas em proporção ou em unidades de medida.
B2 | AFETAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
A afetação de TC é uma afetação multicaminhos baseada na maximização da utilidade para o utilizador. Esta utilidade baseiase na oferta e na sua frequência, na soma dos tempos de viagem e na deslocação a pé necessária. Assim a escolha do
utilizador é mais complexa do que o simples caminho mais curto até ao destino e pode-se definir da seguinte forma:
 O utilizador escolhe um conjunto de linhas “atrativas”, isto é, aquelas que servem para realizar a viagem pretendida
entre a origem e o destino;
 Embarca na primeira destas linhas a chegar à paragem e desembarca num ponto pré-determinado com base no
tempo esperado de viagem naquela alternativa;
 O processo repete-se até o utilizador chegar ao destino, sendo que nos pontos de transbordo, o utilizador pode
escolher entre um conjunto de linhas atrativas que passam naquela paragem ou uma deslocação a pé até outra
paragem, com melhor oferta.
Uma estratégia ótima é aquela que minimiza o tempo de viagem, incluindo o tempo de espera, o tempo dentro de veículo, as
deslocações a pé, etc. A representação intuitiva deste algoritmo encontra-se na figura seguinte.

Figura 27 – Representação gráfica do algoritmo de minimização do tempo de viagem em transporte público (Fonte:INRO, 2003)

A “primeira” linha a chegar a uma paragem é determinada com base nas frequências combinadas das linhas atrativas. No
exemplo anterior, a probabilidade de utilizar a linha A no nó 1 é:
1
P

1

frequência A

frequência A



1

frequência B

A probabilidade de utilização duma linha não-atrativa é zero. As probabilidades são utilizadas na afetação para determinar a
proporção da procura afetada a cada linha.
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Para o cálculo do tempo generalizado de viagem, considera-se um conjunto de pesos para algumas das componentes, devido
à perceção diferenciada que o utilizador tem:





Tempo de espera (fator de multiplicação);
Deslocação a pé (fator de multiplicação);
Tempo de embarque (fator de multiplicação);
Tempo dentro do veículo (fator de multiplicação).

C | ESCOLHA MODAL
O terceiro passo do modelo de transportes refere-se à escolha modal dos utilizadores que se desenvolve com recurso a
modelos de escolha discreta baseados no comportamento estocástico dos utilizadores face à escolha do modo de transporte,
em que a escolha de um determinado modo de transporte maximiza a utilidade ao utilizador.
Utiliza-se um modelo Logit Binário admitindo que a cada utilizador são dadas apenas duas opções de transporte (para além
do modo pedonal que se admite como modo auxiliar) e que estas não funcionam em concorrência. Assim é essencial que as
opções de TC funcionem em complementaridade e não em concorrência.
A probabilidade de cada indivíduo escolher uma alternativa de transporte em detrimento de outra, para realizar a sua viagem
entre dois pontos (i, j), é dada pelas funções de probabilidade seguintes (Ortúzar&Willumsen, 2001).

PTI 

1
1  e  1 (CTC  CTI )

PTC  1  PTI 

e  1 (CTC  CTI )
1  e  1 (CTC  CTI )

onde
PTI é a probabilidade de escolher TI
PTC é a probabilidade de escolher TC
CTI custos de TI
CTC custos de TC
λ1parâmetro de dispersão
δpenalidade modal
O custo generalizado de viagem (i,j) para cada modo de transporte (k) é dado pela seguinte equação.

Cijk  a1tij  a2t ij  a3t ijt  a4tnij  a5Fij  a6 j  
onde:

tij é o tempo de viagem dentro do veiculo entre i e j

t ij é o tempo de percurso a pé de e para a paragem/estação
t itj é o tempo de espera na paragem/estação
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t nij é o tempo de transbordo, caso exista
é a tarifa cobrada entre i e j
 j é um custo terminal associado com a viagem de i para j
 é, como referido anterior, uma penalidade modal
a1, …, a6 são os pesos atribuídos a cada elemento do custo pré-definidos pelo modelo, e têm dimensões apropriadas para a
conversão de todos os atributos em unidades comuns, p.e. tempo ou dinheiro
Fij

O modelo efetua uma comparação dinâmica entre os atributos das viagens nos vários modos, considerando uma série de
fatores apresentados na tabela seguinte.
Atributos da viagem em TC
Tarifa
Tempo de viagem no veículo
Tempo de espera
Tempo de transferência

Atributos da viagem em TI
Custo de circulação (somente combustível)
Tempo de viagem no veículo
Portagens
Estacionamento

(quando a viagem inclui mais do que uma etapa)

Tempo de acesso ao modo (a pé)
Custo do acesso ao modo
Tabela 17 – Atributos das viagens em diferentes modos de transporte

Torna-se, assim, necessário converter todos os atributos da viagem em custos quantificáveis, nomeadamente:
 Os tempos de viagem em TI são calculados com base nas funções de velocidade-fluxo que têm em conta o
congestionamento na rede rodoviária;
 O custo de utilização do TC contempla os custos atuais dos operadores da região para as diferentes ligações,
sendo que se considerou o custo do passe geral de cada operador e, para determinar o custo unitário da viagem,
dividiu-se o custo do passe por 65 validações médias por mês – à falta de informação contrária, o tarifário foi
calculado segundo as distâncias apresentadas pelo tarifário do Despacho nº213/2014, e que são apresentadas
nas tabelas 4 e 5;
 O custo de utilização do TI resulta do consumo de combustível (considerando um preço médio do combustível de
1,39€/l e um consumo médio 7.3l/100km), do preço das portagens (quando aplicável foi diferenciado por
autoestrada e por troço) e do custo de estacionamento nas diferentes zonas tarifadas da AMP.
A escolha do modo de transporte considerada neste modelo é calculada pela seguinte equação.

d ti 

d tot
1 e

( 0.105tTI  0.035tTC  (CTI CTC )  2 )

Onde:
dTI – procura de TI

dtot – procura total (procura de TI mais procura de TC)
t TI – tempos de TI
t TC – tempos de TC

CTI – custos de TI
CTC – custos de TC

λ2 e  – constantes de calibração
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Desenvolvendo a expressão em ordem ao parâmetro de dispersão, 2, obtém-se 2 em função da penalidade modal  através
da seguinte equação:



ln d TC 

d 
2  0,105  t TI  0,035  t TC   CTI  CTC    TI 

Onde dTC é a procura de TC e λ2 é a matriz resultante da equação anterior e para  foi considerado o valor de 1,2.

Matrizes de Cativos
As matrizes de cativos de TI e TC são deduzidas a partir do IMOB 2017 e correspondem à percentagem dos pares O/D do
TI ou TC que não têm acesso a outro modo de transporte. Isto é, são as deslocações que não têm possibilidade de fazer
uma viagem intermodal durante a totalidade da deslocação e utilizam sempre só o transporte individual ou só o transporte
coletivo.
Para um par O/D ser cativo tem que cumprir os seguintes critérios:





Pares O/D do TI onde a procura TC é nula e pares O/D do TC onde a procura TI é nula;
Não ter acesso, em nenhuma das etapas, ao outro modo de transporte (TC/TI);
Pares O/D com λ2< 0 (parâmetro de dispersão);
Pares O/D com Origem ou Destino fora da AMP, são cativos para o modo de transporte que utilizam.

Os primeiros 3 critérios são exclusivos, o que significa que tem que ser cumpridos simultaneamente para a deslocação ser
considerada cativa do TI ou TC. Não cumprir um dos critérios significa que o par O/D pode ter acesso a outro modo de
transporte. O critério de zonas exteriores é obrigatório, independentemente de os outros serem cumpridos ou não.

D | CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO
A calibração de um modelo é uma tarefa que consta na escolha do número de variáveis a usar, na adaptação das funções
inicialmente escolhidas para um funcionamento coerente da rede e na escolha de uma metodologia de afetação para uma
simulação correta da realidade de forma a ajustar o modelo à realidade do território. De forma complementar a este processo,
a validação é uma tarefa que consta na comparação dos resultados do modelo com os dados reais, avaliando a prestação
do modelo no seu ajuste à realidade.
O grau de ajuste mede o poder explicativo do modelo, sendo que o modelo é tão mais fácil de ajustar quanto menos variáveis
tiver para o ajuste, ou seja, os valores de referência na medida de ajuste dos modelos dependem da dimensão dos mesmos.
De facto, no caso do modo TI a seleção do caminho mais curto não é, em alguns casos, a mais óbvia e depende das
características das vias. Em alguns casos foram necessários ajustes de forma a adaptar a escolha dos caminhos à realidade
da preferência. Nos casos em que se consideraram necessários foram feitos ajustes na caracterização dos eixos viários,
afinando os parâmetros α e β definidos no capítulo 0
Num segundo passo, o modelo de transportes construído foi calibrado para o TI e para o TC.
A calibração do TI foi realizada com base nas seguintes fontes:
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Dados do Relatório de Tráfego do 2º Trimestre de 2018 (Tráfego Médio Diário Mensal, disponível em http://www.imtip.pt);
Estudo sobre Avaliação das Condições de Circulação na Via de Cintura Interna da Cidade do Porto, Abril 2018,
FEUP;
Contagens realizadas pela TRENMO em eixos rodoviários da baixa do Porto.

No total foi utilizada uma amostra de cerca de 550 arcos obtendo-se o seguinte coeficiente de determinação da calibração.

Figura 28 – Ajuste da modelação em TI na hora de ponta da manhã

Também para o TC foi efetuada a calibração do modelo, usando dados relativos à Procura Diária Atual, por troço, em 2017,
na rede da Metro do Porto (www.metrodoporto.pt) e dados relativos às cargas na rede da CP. Estes últimos foram cedidos
pela operadora, relativos a 2010 mas atualizados para 2018. A dimensão da amostra era de cerca 530 pontos.
Informação atual de cargas nas redes de comboio (CP) e autocarro (nomeadamente, STCP) permitirão um melhor ajuste das
matrizes de TC.
Neste caso, a regressão obtida entre dados modelados e dados reais para o metro e para o comboio foi, respetivamente:
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Figura 29 – Correlação entre as cargas reais e as cargas modeladas, TC (metro), na hora de ponta da manhã
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Figura 30 – Correlação entre as cargas reais e as cargas modeladas, TC (comboio), na hora de ponta da manhã

Os resultados foram considerados satisfatórios. Deste modo, o processo de calibração permitiu fazer uma atualização às
matrizes TI e TC de base.
Na medida que se está perante um modelo de âmbito regional, os resultados obtidos são adequados para admitir este modelo
como representativo da realidade que se pretende caracterizar10.

10

Ver por exemplo no manual Transportmodeldevelopmentguidelines (NZ TransportAgency, 2014)
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ANEXO 2 – LINHA DE LEIXÕES
A proposta desenvolvida pela TRENMO considera algumas alterações nas estações ao longo da linha de Leixões com o
objetivo de aumentar a eficiência do sistema, tanto através da aposta na integração modal como na redução do número de
estações intermédias com o objetivo de reduzir os tempos de viagem. Foram assim consideradas estações/apeadeiros
adicionais na Asprela (permitindo a ligação à estação do Hospital de S. João do Metro do Porto), Arroteia (em Leça do Balio)
e Portela (junto ao núcleo comercial e industrial do MarShopping), bem como um Interface Multimodal em Leixões (onde
ligaria ao Metro do Porto, na Estação Sr. de Matosinhos). Para a implementação dos serviços previstos é necessária a
duplicação da linha em toda a extensão.
Foram assim consideradas as seguintes estações e tempos de percurso considerados na ligação entre o Aeroporto / Sr. de
Matosinhos e Contumil / Ermesinde:
Origem
Sr. Matosinhos*
Portela*
Aeroporto**
Esposade
Araújo
Leça Balio
Arroteia
SMInfesta
HSJ
S. Gemil*
S. Gemil**

Destino
Portela*
Esposade*
Esposade**
Araújo
Leça Balio
Arroteia
SMInfesta
HSJ
S. Gemil
Contumil*
Ermesinde**

Minutos
7,00
7,45
1,89
2,15
1,64
2,03
1,72
1,50
1,57
4,84
2,00

Tabela 18 – Estações e tempos considerados na linha de Leixões

Seguidamente apresenta-se a localização das novas estações consideradas.
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Figura 31 – Estação de Esposade

Figura 32 – Estação de Araújo
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Figura 33 – Estação da EFACEC

Figura 34 – Estação do HSJ
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Figura 35 – Estação de S. Gemil

Para além destas, na ligação ao Sr. de Matosinhos foi considerada uma paragem adicional na zona da Portela, possibilitando
o acesso às áreas comerciais e zona industrial adjacentes.

Figura 36 – Estação da Portela

Em relação à estação terminal do Sr. de Matosinhos considera-se necessário definir, em conjunto com a Administração dos
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, a melhor solução para compatibilização do serviço de passageiros,
assegurando a necessária integração com o serviço do Metro do Porto, com a atividade do Porto de Leixões.
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ANEXO 3 – LINHA DO VOUGA
A proposta para a linha do Vouga tem por base o estudo desenvolvido pela FEUP que contempla a alteração do troço para
bitola ibérica e eletrificação da via, permitindo uma velocidade máxima de circulação entre 80 e 120 km/h e possibilitando a
integração da linha do Vouga na linha do Norte em Silvade (Cenário IIA).
Estações e tempos de percurso considerados na ligação entre Oliveira de Azeméis e Espinho:
Origem
Espinho
Oleiros
Paços Brandão
Cavaco
Arrifana
SJM
Faria
Riba-Ul

Destino
Oleiros
Paços Brandão
Cavaco
Arrifana
SJM
Faria
Riba-Ul
OAZ

Minutos
6
2
7
6
1
2
5
1

Tabela 19 – Estações e tempos considerados na linha do Vouga

Seguidamente apresenta-se a localização as estações em que se propõe uma relocalização.

Figura 37 – Relocalização da estação de Riba-Ul proposta
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Figura 38 – Relocalização da estação de Faria proposta
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