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Sumário
Neste trabalho “TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO” vamos tentar
analisar e estruturar um problema de grande importância para Portugal e de grande
complexidade e que tem vindo a ser discutido em diversos meios – a construção da rede
ferroviária de alta velocidade no país.

Neste momento, ainda nada está decidido relativamente aos futuros traçados das linhas
de alta velocidade, embora haja duas hipóteses que reúnem mais consenso: a hipótese
do Governo (“T deitado”) que consiste numa linha Norte / Sul em alta velocidade (AV)
e noutra linha que começaria em Santarém e faria a ligação a Espanha por Cáceres
também em AV; e a hipótese “Pi deitado” na qual a linha Norte / Sul seria em
Velocidade Elevada (VE), mas existiriam duas linhas a fazer a ligação a Espanha: uma
linha em VE a ligar Aveiro a Salamanca e outra em AV a ligar Lisboa a Badajoz.

Para ajudar a analisar e estruturar o problema haverá recurso aos chamados métodos soft
da Investigação Operacional que são métodos científicos úteis para lidar com situações
não estruturadas e complexas. A escolha destes métodos prende-se com o facto de
considerarem que o conhecimento é subjectivo e a recolha de informação é um processo
contínuo e que conduz a uma percepção do mundo que é constantemente alterada por
indivíduos, sendo assim bastante robustos no caso de existirem alterações na conjuntura
do problema.

Mais especificamente serão utilizados os métodos “Strategic Choice Options
Development and Analysis” (SODA) para facilitar a clarificação e compreensão do
problema, o “Strategic Choice Approach” (SCA) para ajudar a explorar as incertezas e a
comparar as diversas hipóteses, contribuindo assim para a escolha da hipótese mais
favorável dentro de determinado contexto. Também a análise “SWOT ( Strengths and

Weaknesses, Opportunities and Threats)” será aplicada na tentativa de melhorar e
suportar a tomada de decisão através da definição de estratégias.

Finalmente o trabalho inclui as conclusões a que os autores chegaram, suportadas na
informação disponível.
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1 - Introdução
Valerá a pena construir linhas ferroviárias de alta velocidade em Portugal? Se sim, que
tipo de linhas: Velocidade Elevada (VE) ou Alta Velocidade (AV)? Será benéfico
prosseguir com o melhoramento da linha Norte / Sul ou deve-se decidir a construção de
uma linha totalmente nova? E relativamente às linhas Oeste / Este, deve-se optar por
construir uma ou duas?

Todas estas questões se põem quando estudamos a futura construção das linhas
ferroviárias de alta velocidade e da introdução dos TGV (Train à Grande Vitesse) no
nosso país. E valerá a pena construir esta rede ferroviária? A resposta a esta pergunta
parece evidente, e toda a gente parece afirmar que esta rede é imprescindível para o
desenvolvimento do país e para o descongestionamento das rodovias. No entanto, o
governo ainda nada decidiu, nem mesmo se este projecto irá ter luz verde ou não.

Este é, sem dúvida, um problema de decisão bastante complexo, e cuja decisão irá
afectar sobremaneira todo o país e a sua população. A complexidade da escolha dos
traçados para as novas linhas reside na enorme lista de factores que a equipa de decisão
tem de levar em conta: custo inicial e de manutenção, satisfação das autarquias, ligações
da novas linhas às redes já existentes, … Para além de todos estes factores têm também
de contar com os interesses dos grupos económicos, com as pressões dos ambientalistas,
e com a vontade do governo.

Este trabalho pretende ser uma contribuição para a análise e estruturação do problema e
uma eventual ajuda a um debate para a tomada de decisão por parte dos responsáveis.
Suporta-se em métodos científicos recentes para lidar com situações não estruturadas e
complexas, também conhecidos por métodos soft da Investigação Operacional. A
escolha destes métodos prende-se com o facto de eles considerarem que o conhecimento
é subjectivo e a recolha de informação é um processo contínuo e que conduz a uma
percepção do mundo que é constantemente alterada por indivíduos.
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A ambiguidade estará sempre presente nas situações complexas de decisão. Qualquer
decisão poderá ser analisada por diferentes perspectivas, como a técnica/científica,
social e a sistémica (pessoal, política, ambiental, …).

Dos vários métodos soft existentes, optamos pela escolha do Strategic Choice
Approach (SCA) [M05], por parecer adequado devido à facilidade de articulação com
outros métodos. Para complementar este método, decidimos também utilizar mapas
cognitivos (pertencem à abordagem Strategic Options Development and Analysis SODA) [M12] para obtermos uma primeira abordagem e estruturação do problema, e
também matrizes SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) [M15] na
análise de algumas soluções específicas para uma melhor percepção das suas
características.

Para podermos realizar este trabalho tivemos que fazer um trabalho de pesquisa extenso
e elaborado para assim nos inteirarmos das alternativa s propostas e suas características.
Para tal, escolhemos a Internet como meio preferencial para a pesquisa de informações
sobre tudo o que esteja relacionado com o TGV e a sua situação em Portugal, e a
pesquisa em livros técnicos e revistas da especialidade para ficarmos a conhecer os
métodos que aplicamos. Entramos também em contacto directo com o Dr. Rui
Rodrigues da Sociedade de Geografia de Lisboa, autor de diversos artigos relacionados
com esta problemática ([C08] a [C015]) e com a Rede Ferroviária de Alta Velocidade
(RAVE) [C07] que nos respondeu pela pessoa da Exma. Dr.ª Ana Melo Leitão, para
tentar esclarecer algumas dúvidas e completar os nossos conhecimentos.

Para nós, o trabalho desenvolvido foi extremamente útil, não só porque nos inteiramos
sobre o assunto das linhas ferroviárias de alta velocidade, mas também porque
aprendemos a aplicar vários métodos de Investigação Operacional e compreendemos os
vários aspectos importantes de uma tomada de decisão. Achamos também que o
resultado final de trabalho poderá contribuir para ajudar quem decide a escolher uma
solução mais sustentada.
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Organizamos o trabalho em diversos capítulos, para que a consulta seja mais fácil.
Assim, neste primeiro capítulo (Capítulo 1) apresentamos uma introdução ao trabalho.

No Capítulo 2 descrevemos a situação/problema, apresentando as alternativas propostas
pelo governo e pelos especialistas, a situação político–estratégica e económica em que
se enquadra esta situação e algumas notas técnicas necessárias a uma melhor
compreensão do problema. Tentamos assim dar uma visão global, mas não muito
pormenorizada do enquadramento do problema.

O Capítulo 3 consta de uma exposição e explicação dos métodos de estruturação e
ajuda à decisão utilizados para a nossa análise do problema. A aplicação destes métodos
ao problema em concreto está exposta no Capítulo 4.

No Capítulo 5 apresentamos as principais conclusões a que chegamos no final da
realização do nosso estudo.

Figura 1 – Um modelo do TGV de última geração
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Como o objectivo do nosso trabalho era a utilização das metodologias soft da
Investigação Operacional, estruturamos o trabalho da seguinte maneira:

1. Recolha de informação sobre o problema em concreto (construção das linhas
ferroviárias de alta velocidade em Portugal) e escolha dos métodos a utilizar
para proceder à análise.
2. Organização da informação recolhida e elaboração de mapas cognitivos para
uma primeira abordagem ao problema e para verificarmos se a informação
recolhida era suficiente, e em que assuntos deveríamos procurar um maior
conhecimento.
3. Com a informação já organizada nos mapas cognitivos, utilização do SCA
para uma análise mais detalhada e estruturada de todo o problema, e para
obtermos algumas conclusões.
4. Utilização de matrizes SWOT para uma comparação mais detalhada entre as
hipóteses que nos pareceram mais favoráveis pelas análises anteriores.

Finalmente, incluímos também uma lista de referências a livros, artigos, documentos e
páginas da Internet que nos ajudaram a elaborar o trabalho.
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2 - Descrição da situação/problema

2.1 - Importância dos comboios de Alta Velocidade no desenvolvimento do país
Caso do porto Italiano de Gioia Tauro

Em 1997, a União Europeia definiu corredores de transporte ferroviários europeus. O
estabelecimento de um desses corredores, que liga o sul ao centro da Europa, levou a
que um porto Italiano, o de Gioia Tauro que, há poucos anos, era praticamente
desconhecido, passasse a ser o porto com maior volume de transporte de contentores do
Mediterrâneo, ultrapassando os portos de Barcelona, Valência e Algeciras, apesar de
estes terem condições de funcionamento muito superiores. A explicação deste facto é
muito simples – deve-se essencialmente à diferença de bitola entre o país vizinho e o
resto da Europa, o que origina perdas de tempo na fronteira francesa e aumenta os
custos.

Este problema obriga os operadores europeus a evitar o transporte de mercadorias por
Espanha e Portugal, levando-os a escolher os portos Italianos ou os de outros países a
norte da Europa.

Consciente de toda esta situação, o nosso País vizinho irá alterar progressivamente a sua
bitola. A ferrovia não poderá competir com a rodovia enquanto esta situação se
mantiver.

Em Espanha analisaram-se possíveis soluções e, após estudos exaustivos, chegou-se à
conclusão de que a forma mais simples e eficaz de resolver este grave problema será
mudar, progressivamente, a bitola Ibérica para bitola europeia.
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2.2 - A importância da adesão Portuguesa ao TGV
O exemplo do porto de Gioia Tauro demonstra-nos que é extremamente importante e
urgente a modernização do sistema ferroviário nacional e a adopção dos comboios de
alta velocidade, nomeadamente do TGV.

Caso seja decidido não aderir ao TGV, Portugal ficará, em termos ferroviários,
completamente isolado da U. E. e as consequências económicas serão bastante graves,
uma vez que será menos atraente para o investimento nacional e estrangeiro.
Provavelmente, até algumas empresas se irão deslocar para o País vizinho, de forma a
terem acesso a um meio de transporte que lhes coloque os seus produtos a mais baixo
custo nos restantes países da U. E.

Figura 2 – Principais eixos
ferroviários Europeus

Ao integrar-se num Mercado Único e sem fronteiras, onde a moeda é a mesma, sendo
livre a circulação de pessoas, bens e serviços, Portugal tomou uma posição que torna
impossível conceber o seu território desintegrado da Rede Transeuropeia de Alta
Velocidade. O adiantado estado de desenvolvimento da Rede Transeuropeia de Alta
Velocidade na vizinha Espanha, bem perto de aquilo que eram as antigas fronteiras
Portuguesas, vem tornar o problema ainda mais acutilante, na medida em que existe um
AAAAAAAAAA
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risco real de aumento do carácter periférico do território Português. Caso o mesmo não
viesse ser servido pelas linhas de Alta Velocidade, Portugal Continental transformar-seia rapidamente na “Décima Ilha dos Açores”, (um território sem apresentar quaisquer
tipo de vantagens comparativas em Mercado Aberto), e incapaz portanto de atrair
investimento e emprego, num mercado Peninsular único, de mais de 40 Milhões de
consumidores. Actividades geradoras de emprego a montante e jusante, como os
serviços, a consultadoria, a investigação científica e sobretudo o turismo, estariam
definitivamente comprometidas, no início do novo século. Para os investidores da
Europa do séc. XXI, os antigos “territórios nacionais” desprovidos de Rede de Alta
Velocidade não farão parte do seu mapa de projectos.

Finalmente, existe outro problema que brevemente será um grave constrangimento à
circulação das mercadorias por rodovia e que se trata do grande aumento de camiões
TIR nos Pirinéus. Em 1993, quando se iniciou o mercado único, o número de camiões
TIR, por dia, naquela fronteira, aproximava-se dos 3000. Hoje, e só pela Fronteira de
Irun, já circulam, por dia, 15000 camiões TIR e o crescimento anual atinge uma taxa de
10 %. Se não forem tomadas medidas urgentes, as auto-estradas e vias mais importantes
ficarão saturadas.

Vários países da Europa estão a investir verbas muito elevadas na ferrovia para que haja
uma transferência das mercadorias da rodovia para o caminho-de-ferro. Serão
construídas linhas de grande capacidade e linhas mistas, para passageiros e mercadorias.
Actualmente, mais de 50 % das nossas exportações são transportadas por rodovia. Caso
se opte por uma alternativa, que apresente menores custos, significa que estamos a criar
condições para que os nossos produtos sejam mais competitivos. Podemos ver, assim, a
importância deste projecto para o nosso País localizado na periferia da Europa.

Sabe-se que a rodovia europeia apresenta problemas crescentes, quer em termos do
congestio namento das auto-estradas, quer em termos ambientais e, sendo ineficiente em
termos energéticos, tenderá a ter um custo acrescido. A Auto-Europa já está a desviar
cargas da rodovia para a ferrovia, apesar da rotura de carga na fronteira francesa, o que
demonstra cabalmente que uma nova rede mais rápida, com ligações directas aos
AAAAAAAAAA
-8-

TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO

AAAAAAAAAAA

principais centros clientes da nossa indústria, é uma importante janela de oportunidades
para a nova indústria portuguesa.

2.3 - A Urgência da decisão
Infelizmente, já se deveria ter iniciado o melhoramento da nossa rede ferroviária há
muito tempo e é evidente que esse melhoramento deveria ser realizado conjuntamente
com a Espanha. Além disso, Portugal tem tido à sua disposição verbas comunitárias
para a modernização da sua ferrovia que têm tido muito mau aproveitamento e sem
estratégia. Nem a Refer nem a CP têm ou tiveram um plano para mudar a bitola da
nossa rede. A modernização da linha do Norte tem sido um desastre e, além disso, após
os resultados a que se chegou, a Refer pretende ainda gastar mais de 200 milhões de
contos na modernização de 70 % daquela linha, mas em bitola ibérica. Nem sequer
ainda foi colocada e estudada a possibilidade de mudar a bitola nesta importante linha.

Não sendo apresentados projectos de execução definitivos à EU, até Janeiro de 2004,
com a limitação temporal dos fundos estruturais, corremos o sério risco de perder apoios
essenciais que podem chegar a 80% do investimento total. Portugal terá então cometido,
em pleno século XXI, o mesmo erro que cometeu em meados do século passado, em
que ignorou a importância vital das auto-estradas, com efeitos dramáticos no
desenvolvimento do país. É tempo de o poder político assumir um desígnio estratégico
nacional.

O Governo terá que definir prioridades até 2007. As ligações do Porto a Vilar Formoso
e Lisboa Badajoz são fundamentais para estabelecer desde já a ligação do Norte e Sul
do nosso País à rede europeia, em bitola comunitária, caso contrário Portugal ficará
“isolado” da Europa e perderá competitividade e captação de investimentos porque a
ferrovia será o meio mais rentável de transporte para mercadorias e em 2006 verificarse-á a liberalização deste sector na UE.

AAAAAAAAAA
-9-

TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO

AAAAAAAAAAA

A urgência, neste momento, deve-se ao facto da Espanha estar já numa fase adiantada
de construção de uma rede, em bitola europeia, que estará pronta em 2007. O País
vizinho está a construir o mais rapidamente possível porque sabe que, após 2004, com a
entrada dos Países de Leste, vai ser muito mais difícil obter financiamentos da U.E. que
para a ferrovia atingem 80%. Se o nosso País não tomar, desde já, qualquer decisão,
arrisca-se a perder o “comboio do século XXI”

2.4 - Benefícios indirectos do TGV
Basicamente, a grande novidade que a “Alta Velocidade” poderá trazer ao território
Português, é o da muito provável difusão das frentes de urbanização das actuais Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto, para cidades médias no “interior” de Portugal, que
possam ficar próximas a um terminal de “alta velocidade”.

Passa-se, neste momento, um fenómeno análogo em Ciudad Real, a 190 km. de Madrid,
percorríveis em apenas 50 minutos em “AVE-Lanzadera”. Vários indivíduos residentes
na Grande Madrid venderam os seus apartamentos e compraram habitação unifamiliar
neste aglomerado rural de apenas 55.000 habitantes. Pela primeira vez na história
recente, a dinâmica demográfica de Ciudad Real, de perda de população, inverteu-se,
passando o povoado a atrair residentes, pois o AVE permite que as pessoas vivam num
local com qualidade de vida, onde a tipologia habitacional unifamiliar lhes é acessível,
longínquo em distância “física” do emprego, mas perto em “distância-tempo”. É curioso
que uma viagem urbana dentro de Madrid, numa linha de Metro, pode demorar mais do
que os 50 minutos necessários para cobrir os 190 km de distância entre Ciudad Real e
Madrid-Atocha. É uma revolução completa nos padrões de ocupação do território, a que
muitos chamavam “irreversíveis”.

É também notável a mobilidade que a “alta velocidade” poderá trazer à população de
determinados centros de Províncias. Em Ciudad Real, em 1991 (apenas 1 ano antes da
entrada em serviço da nova linha AVE), o tráfego de passageiros pela via-férrea
convencional (já electrificada) até Madrid, cifrava-se em 300.000 pessoas por ano, que
AAAAAAAAAA
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faziam a viagem em 3 horas. Em 1997, cinco anos após a entrada em serviço do AVE, o
tráfego anual de passageiros entre um centro tão pequeno como Ciudad Real e Madrid,
tinha sido multiplicado por cinco, passando para 1,5 Milhões de Pessoas. Uma redução
do tempo de viagem, de 3 horas para 50 minutos, levou a uma quintuplicação do tráfego
em cinco anos... ou seja, uma “Elasticidade da Procura em Ordem ao Tempo”, em
módulo superior a 6, para falarmos, como os Economistas.

Refira-se, a título de curiosidade, que a via- férrea convencional que já servia Ciudad
Real antes da abertura do AVE Madrid-Sevilha, continua em funcionamento pleno,
oferecendo várias relações de natureza local, designadamente entre Manzanares,
Puertollano e Mérida.

Abstraindo tráfego de modos rivais mais poluentes, como o automóvel e o avião, o TGV
tem um balanço ambiental nitidamente positivo. Atente-se nos seguintes dados
sumários:
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OCUPAÇÃO DE SOLO

Auto-Estrada
12 ha/km

ICE (TGV
Alemão), com
lotação de 50%
IMPACTOS EM FONTES
DE GERAÇÃO DE
ENERGIA SECUNDÁRIA

CONSUMOS
ENERGÉTICOS
CORRESPONDENTES,
EXPRESSOS EM “LITROS
DE GASOLINA”
(equivalentes), em condições de
lotação idênticas às anteriores

NIVEIS DE RUÍDO

Linha de TGV
4 ha/km

Automóvel, com Avião, com
lotação média de ocupação média
1,7 ocupantes
de 65%

4,2 Kg de CO2, 14,1 Kg de CO2,
por cada 100
por cada 100
Pass-Km
Pass-Km

2,5 por 100
Pass-Km

TGV a 25m da
infra-estrutura
de via

5,9 por 100
Pass-Km

17,1 Kg de CO2
por cada 100
Pass-Km

7,2 por 100
Pass-Km

Imediações
(25m) de uma
Auto-Estrada

Imediações
(300m) de uma
pista de
Aeroporto
65 db
75 db
100 db
FONTE: Estudo PROGNOS-UIC, 1995

Outros indicadores de benefícios indirectos do TGV são:
•

De acordo os dados do Estudo RENFE-INECO, de 2002, há uma redução
de 21% das emissões atmosféricas nocivas no corredor inter- urbano
Madrid-Sevilha, após sete anos de exploração do AVE.
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Emissões de CO2
Comboio de Merc.

26
140

Carro

167

Avião

190

Camião

0

50

100

150

200

gr. CO2 por 100 passag / ton. Km

Figura 3 – Comparação entre as emissões de CO2 de vários meios de transporte

•

CUSTO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA (ECMT, 1998): 33
EURO, por 1000 Pass-Km.

•

Um estudo efectuado pela Universidade de Karlsruhe (Alemanha)
demonstrou que os custos originados pelos acidentes de tráfego e
deterioração ambiental representavam quase cerca de 4,6 % do PIB dos
17 países europeus estudados. Desse valor, 92% tinha origem no
transporte rodoviário e somente 1,7 % no ferroviário.

2.5 - A situação Espanhola e a Cimeira de Valência
Na Cimeira de Valência não houve acordo entre Espanha e Portugal relativamente à
nova rede ferroviária. Os 2 países possuem uma bitola (distância entre carris) diferente
da europeia e necessitam, o mais breve possível, de possuir uma rede em bitola
standard, para que os comboios possam circular livremente de e para a Europa.

O projecto avança em Espanha, a ritmo acelerado, o que lhe permite construir, entre
2007 a 2010, uma nova rede de 7200 km de ferrovia para Velocidade Elevada (VE)
Vmáx 250 km/h e Alta Velocidade (AV) Vmáx 350 km/h, em perfil misto, para
passageiros e mercadorias, ligada à Europa por 3 conexões: por Irun, Canfranc e
Figueras.
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Figura 4 – A rede de AV Espanhola

Entretanto, Portugal continua condicionado por uma decisão que o nosso Governo
tomou, mas que não se harmoniza com a rede espanhola cujos pontos mais próximos
são Vigo Salamanca e Badajoz.

Na génese deste proble ma está a ligação à Extremadura espanhola, pois, o Governo
português insiste na tese do T, aceitando a ligação à Galiza, mas tentando impor uma
ligação do Entroncamento a Cáceres.

O 1º Ministro espanhol já anunciou, oficialmente, que será construída uma linha de
Madrid a Badajoz. Restam, assim, duas possibilidades: se o nosso País aceitar esta
condição, será construída uma nova linha de AV, entre as duas capitais Ibéricas, com
ajudas da U.E da ordem dos 80%, ou se se insistir no modelo do T, a Espanha só
construirá uma linha de VE e Portugal terá que pagar, na íntegra, o troço Fronteira –
Cáceres.

A Espanha tem por objectivos reduzir para metade os tempos actuais de viagem entre
as grandes cidades. Todas as capitais de província ficarão a menos de 4 horas de Madrid
e nenhuma província estará a mais de 6 horas e meia de Barcelona.
AAAAAAAAAA
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2.6 - Objectivos para Portugal
Em Portugal, os dois grandes objectivos a atingir para que a futura rede seja competitiva
com os restantes modos de transporte são: para as mercadorias, ligar o nosso território e
portos à rede da U.E., em bitola europeia, para permitir o seu livre trânsito para a U.E. e,
para passageiros, ligar Lisboa ao Porto a cerca de 1 H e 30 min. e ambas a Madrid em 3
horas ou menos.

Os dois modelos propostos até hoje foram o do “T deitado”, que consiste numa ligação
desde Vigo até ao Sul e com uma saída perto do Entroncamento, em direcção a Cáceres,
e o modelo do “Pi (? ) deitado” que teria, no eixo Lisboa – Porto, duas ligações Aveiro
– Salamanca e Lisboa – Badajoz. Estes dois modelos estão representados nas figuras 5 e
6.

Figura 5 – O “? deitado”

Estrategicamente, o que é importante para Portugal é que a nova rede permita, para o
transporte de mercadorias, ligar o nosso território e portos à rede europeia, em bitola
standard, com velocidades médias de 100 km/h, o que viabiliza entregas de material a
2000 km em 20 Horas e, para passageiros, ligar Lisboa e Porto a Madrid em menos de 3
horas, de forma a ser concorrente com o avião. Madrid será, em breve, o centro de uma
AAAAAAAAAA
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rede que ligará cidades fronteiriças como Vigo, Salamanca, Badajoz e Huelva. Este
desígnio estratégico só é possível com duas ligações a leste, sendo uma Aveiro –
Salamanca em VE, e uma outra Lisboa – Badajoz, em AV (região plana). O modelo do
T, para atingir os mesmos objectivos, teria que ser todo em AV, obrigando a custos
iniciais e de manutenção mais elevados e preços de bilhetes mais caros induzindo,
assim, menor tráfego.

A Região Norte tem como grande prioridade o transporte de mercadorias para a Europa,
em bitola standard, e deverá ter acesso ao ponto estratégico que é Medina del Campo
(perto de Valladolid), ponto a partir do qual poderá atingir diversos destinos como:
Europa, Madrid e Sul de Espanha, País Basco, Cantábria. O percurso mais directo para
atingir aquele ponto será através de Porto – Aveiro – Salamanca, que é igualmente
relevante para passageiros com destino a Espanha usando o trajecto da rede espanhola
de Salamanca a Madrid, desde que a linha Vigo – Porto esteja ligada a Aveiro, atraindo,
assim, passageiros da Galiza, do Minho e do Grande Porto com destino a Madrid e
outros pontos da rede espanhola.
Convém lembrar que a distância do Porto a Madrid, por Salamanca, é inferior, em 200
km, à distância pelo Entroncamento. Os defensores do T deitado invocam que a linha
Aveiro – Salamanca nunca será viável por o tráfego de passageiros a não justificar. Esta
afirmação é incorrecta, porque este troço será uma linha de VE com custos de
construção e manutenção muito inferiores aos de uma linha de AV e, além disso, será
rentabilizada pelo elevado tráfego de mercadorias para a U.E.

A Região de Lisboa, por sua, vez tem como prioridade poder atingir o ponto estratégico
que é Madrid, grande centro de consumo e de negócios, e que lhe dá acesso aos
restantes destinos de Espanha. A cidade mais importante que está entre as 2 capitais é
Badajoz e, caso a linha não passe por aquela cidade e por Mérida, perder-se- ia um
importante mercado de cerca de 600 mil habitantes. O Presidente da Câmara de Lisboa
tem vindo a chamar a atenção para a inviabilidade de um transbordo de passageiros no
Entroncamento, defendendo, em uníssono com autarcas e empresários alentejanos, uma
ligação directa de Lisboa a Badajoz, pela margem sul do Tejo, com uma estação central
no Alentejo, próximo de Évora.
AAAAAAAAAA
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Infelizmente, os nossos responsáveis têm ignorado estudos e opiniões de sentido
contrário. Estudos apresentados pela ADFER demonstram que estas duas ligações,
somadas, são mais económicas que uma só ligação Entroncamento – Cáceres.

Acresce que esta configuração permitiria adiar, por bons anos, a construção de uma
nova linha, entre Lisboa e Aveiro, pelo menos, dado que as obras que decorrem na linha
do Norte permitirão que o trajecto Lisboa – Porto se torne competitivo.

O custo inicial de uma linha de AV varia entre os 600 mil a 12 milhões de contos por
km, dependendo de vários factores, tais como: tipo de terrenos, região por onde for
construída ou densidade populacional, acidentes geográficos etc. Nas regiões planas, os
custos das linhas de AV e VE aproximam-se e são baixos. Nas regiões de relevo
desfavorável, a diferença dispara.

Para atingir os objectivos anteriormente referidos, o modelo do “T deitado” (Figura 6)
teria que ser construído todo de uma só vez e explorado em AV entre Lisboa/Porto até
Madrid, enquanto que, adoptando o “Pi deitado” (Figura 7), só a linha Lisboa – Badajoz
seria em AV, tendo a possibilidade de ser executada por fases.

AAAAAAAAAA
- 17 -

TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO

AAAAAAAAAAA

Figura 6 – O “T deitado”

Figura 7 – O “Pi deitado”

O modelo do “Pi deitado” terá, obviamente, custos iniciais muito inferiores porque só a
linha Lisboa – Badajoz (região plana) será em AV e, mais importante, será aquele que
melhor servirá os interesses de Portugal.

A linha do Norte é aquela em que circulam a maioria dos comboios de longo curso e
elevado número de suburbanos. Os custos elevadíssimos que a alteração desta linha
pressupõe recomenda fortemente o protelar desta modificação.

A maioria das nossas exportações é produzida na Região Norte e o seu principal cliente
é a Alemanha, sendo o IP5 o trajecto mais utilizado, com um elevadíssimo tráfego de
camiões TIR. Uma linha de (VE), Vmáx. de 220 km/h, entre Aveiro e Salamanca, teria
uma procura considerável. Esta linha, com origem no porto de Aveiro, beneficiaria com
a execução de um troço novo, passando perto de Viseu e Mangualde. Deste ponto,
seriam aproveitados troços já existentes até Vila Franca das Naves, duplicando-os e
AAAAAAAAAA
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modernizando-os para 220 km/h. A partir desta Vila, seria feito outro novo troço,
passando junto a Almeida e até à fronteira, ligando-a ao eixo espanhol a modernizar,
que segue de Salamanca a Valladolid, Irun ou Canfranc. Para a Espanha, esta linha é
estratégica por permitir a toda a região de Salamanca um acesso mais directo a um porto
de mar.

2.7 - Vantagens e desvantagens do “T deitado”

Figura 8 – A hipótese do “T deitado” (com várias alternativas)

Argumentam os defensores do “T deitado” (Figura 8) que é importante construir a nova
ferrovia com uma artéria vital, Norte-Sul, e uma transversal que a ligue a Madrid,
alegando a equidistância de Porto e Lisboa a Madrid.

Os responsáveis por este modelo, em geral, baseiam-se em teorias que, na prática, não
têm aplicação. Aqueles que defendem esta opção nem sequer terão estudos dos traçados
propostos nem conhecimentos sobre exploração de comboios de AV. A outra razão
poderá ter a ver com a localização do novo aeroporto na Ota. Caso fosse escolhida a
AAAAAAAAAA
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ligação Lisboa – Badajoz, a localização da Ota deixa de ter qualquer tipo de sentido.
Mesmo com o modelo do T, este ponto não coexiste com a nova e existente rede
ferroviária.

O modelo do “T deitado” vai ser mais caro, apesar da sua menor extensão, porque terá
de ser todo em AV com Vmáx de 350 km/h, para que Lisboa e Porto fiquem a menos de
3 horas de Madrid, obrigando, assim, a que os bilhetes sejam mais caros, induzindo por
isso menor tráfego. No modelo do “Pi deitado”, só o troço Lisboa – Badajoz será em
AV para atingir exactamente os mesmos objectivos.

O modelo do “T deitado” apresenta assim algumas desvantagens relativamente ao “?
deitado”:
•

Espanha só aceita que a futura linha de Alta velocidade Lisboa Madrid entre e
saia do seu território por Badajoz. Mesmo que o país vizinho aceite a saída por
Cáceres, Portugal teria que pagar o troço até à fronteira.

•

A construção do “T” deitado tem como grande desvantagem obrigar à
construção de toda a linha em Alta Velocidade e teria que ser executada de uma
só vez. A saída por Castelo Branco, em Alta Velocidade, teria custos
astronómicos devido ao relevo desfavorável que teria que percorrer.

•

O percurso Porto – Aveiro – Salamanca – Medina Del Campo – Madrid, só terá
530 km em vez dos 730 km pelo “T deitado” (Porto – Entroncamento - Madrid).
Em território nacional devido ao relevo existente na Beira Alta, bastaria uma
linha de Velocidade Elevada, mais barata, com comboios pendulares de Vméd
de 170 km/h para efectuar a viagem em 3 Horas, como na opção do T deitado, e
com preços de bilhetes muito inferiores. Para a Europa, o percurso de Salamanca
a França será em (VE) para passageiros e mercadorias. O troço Vilar Formoso –
Salamanca será modernizado para Vmáx de 220 km/h e esta região espanhola
passará a ter um acesso mais próximo a um porto de mar (Aveiro).
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2.8 - A linha Norte – Sul (Porto – Lisboa)
O “Projecto de Modernização do Eixo Lisboa – Porto” não pode substituir a construção
de uma nova linha Norte – Sul porque a actual linha Lisboa – Porto apresenta dois
problemas estruturais graves, cuja resolução não é passível de concretização em prazos
credíveis, e de viabilidade técnico-económica aceitável. O primeiro problema grave foi
claramente identificado por um relatório do LNEC, onde se dava conta da instabilidade
da plataforma de via entre Lisboa e Gaia, na maior parte da extensão da linha; as obras
necessárias a sua estabilização e impermeabilização, através da aplicação de um geotêxtil, consistiriam basicamente, em tempo e custo, na construção de uma nova linha,
num traçado velho. Acresce ainda a este problema, a complexidade de levar a cabo
semelhantes trabalhos sem interrupção de tráfego. O outro problema da actual linha
Lisboa – Porto, somente identificado de forma tardia, depois de terem sido
“oficialmente” detectados os defeitos da plataforma, consiste na promiscuidade do
tráfego, e na dificuldade de programar marchas de características muito díspares nos
mesmos canais-horários. Rápidos, Inter-Regionais, Comboios de Carvão com 2250
toneladas rebocadas, TECO´s, UTE´s parando em todas as estações e apeadeiros... o
Lisboa – Porto é uma espécie de “pau para toda a mobília” da rede ferroviária
Portuguesa, com todos os problemas daí decorrentes. Pode dizer-se que, fazendo uma
analogia com o mundo rodoviário, a Linha Lisboa – Porto é uma espécie de “Nacional
1”, passando dentro de povoações e cheia de remendos de todo o tipo. O País necessita
duma “Auto-Estrada Ferroviária”, sob pena dos serviços de passageiros se resumirem,
daqui a alguns anos, a apenas suburbanos das duas maiores cidades. A dependência
automóvel em que Portugal caiu necessita da resposta de um sistema ferroviário forte,
do qual o TGV Norte-Sul e o(s) seu(s) ramo(s) transversal(ais) constituirão peças
imprescindíveis.

Para que seja possível o livre trâns ito de mercadorias, através da ferrovia, do nosso
território e portos para a Europa, impõe-se a mudança de bitola da ibérica de 1668 mm
para a europeia de 1435 mm (distância entre carris).
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Em relação ao transporte de passageiros, o objectivo será ligar as duas principais
cidades, Lisboa e Porto em 2 horas ou menos e ambas a Madrid, em cerca de 3 horas.

A configuração de linhas que permite atingir este propósito com menores custos é, sem
dúvida, através de Porto – Salamanca, em Velocidade Elevada (VE) Vmáx 220 km/h, e
Lisboa – Badajoz em Alta Velocidade (AV) Vmáx 350 km/h.

As ligações ferroviárias entre Lisboa e Porto, apesar de não serem prioritárias, são de
grande importância porque ligam as duas maiores cidades do nosso País. É neste eixo
que se concentra a maior parte da população portuguesa e, por consequência, o maior
tráfego.

Um dado revelador desta realidade reside no facto da Auto-estrada A1 ser a maior fonte
de receitas da Brisa, em valor absoluto, tendo o tráfego quase duplicado nos últimos 10
anos. Na A1 morrem, em média, por ano, 55 pessoas e centenas ficam gravemente
feridas, devido a acidentes rodoviários. Estes números levam- nos a concluir que
Portugal tem toda a vantagem em possuir uma ligação ferroviária de qualidade, no
sentido Norte-Sul, mesmo que o investimento a efectuar seja elevado

Infelizmente, a actual linha do Norte transporta uma baixa percentagem de pessoas e
mercadorias, dada a sua baixa competitividade e eficiência. Nos países onde se
construíram linhas eficazes entre dois grandes centros urbanos, a ferrovia passou a ser
responsável pela maior percentagem do tráfego.

Para que o transporte ferroviário no eixo Norte-Sul seja rentáve l, terá que cumprir os
seguintes objectivos:
• Ter elevada pontualidade e ser competitiva perante o avião e automóvel,
efectuando a viagem em 2 h ou menos (1 h e 30 seria o mais recomendado)
• O custo de cada bilhete em 2ª classe, de ida e volta, deverá ser menos de
metade do custo de uma viagem em automóvel, entre as duas maiores cidades
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do País, porque a grande percentagem das viaturas, na A1, transporta apenas
1 ou 2 pessoas.
• Estar coordenado com os aeroportos e com a rede ferroviária existente,
possuindo estações comuns às linhas actuais em Lisboa, Porto, Coimbra,
Aveiro, Gaia e Braga e ligando-se também com o metro das 3 primeiras
cidades.
• Estar preparada para o transporte de mercadorias e passageiros e, logo que
possível, em bitola europeia.
• As estações das principais cidades deverão estar coordenadas com todos os
transportes rodoviários, proporcionando estacionamento público e viaturas de
aluguer.

Tendo sido enunciados os vários objectivos, iremos apontar possíveis opções:

1. Modernizar a linha do Norte a 220 km/h mantendo a actual bitola Ibérica.
2. Construir uma linha de raiz e toda de uma só vez, em AV, Vmáx 350 km/h
em bitola europeia.
3. Construir uma nova linha, por troços, que numa 1ª fase seria em bitola
ibérica, coordenando-a com a linha do Norte até completar um novo canal em
VE com Vmáx 250 km/h e, nas regiões planas, preparar a plataforma de via
para Vmáx 350 km/h mas, nos primeiros 15 a 20 anos, seria explorada apenas
para Vmáx a 250 km/h para passageiros e mercadorias. Quando toda a linha
estiver construída, seria mudada a bitola, através de travessas de dupla
fixação.

Em relação à 1ª alternativa, a linha do Norte nunca permitirá atingir os objectivos
referidos, porque seria difícil coordenar eficazmente centenas de comboios de diferentes
tipos: sub urbanos, regionais, mercadorias e de longo curso.

Contudo, por esta ser a coluna vertebral da actual rede, será sempre necessário efectuar
a sua melhoria. Está previsto gastar-se 200 milhões de contos, ou mais, nos troços que
falta modernizar. Acontece que a diferença de custos dispara, caso se prepare uma via
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para 220 km/h em vez de 160 km/h. Poderiam eliminar-se as passagens de nível e os
troços, que falta concluir, seriam adaptados só para os 160 km/h poupando, assim,
verbas muito importantes que seriam utilizadas na nova linha Lisboa – Porto.

A 2ª opção não é viável, dadas as limitações financeiras do País e apesar das ajudas da
U.E., porque o custo inicial de uma linha de AV varia entre os 600 mil a 12 milhões de
contos por km,., e porque a prioridade será dada às ligações internacionais Lisboa –
Badajoz e Aveiro – Salamanca.

A 3ª alternativa é a mais realista e exequível. No quadro anexo, podemos ver os custos
iniciais e de manutenção anual dos diferentes comboios. Analisando os valores
verificamos que os custos para 250 km/h são mais baixos que para 350 km/h.

As receitas de exploração de uma linha dependem sobretudo do tráfego existente e custo
dos bilhetes. As despesas vão depender, sobretudo, dos custos de manutenção do
material circulante, infra-estruturas e pessoal. Os custos de energia são inferiores a 5%
do total porque o TGV, quando atinge Vmáx., a sua energia cinética é Ec=½mV2 . Este
valor é tão alto aos 300 km/h que lhe permite percorrer parte do percurso sem gasto de
energia, porque o atrito nos carris é muito baixo.

Quanto menor for o tempo de viagem, mais mercado atrairá e maiores serão as receitas.
Contudo, para uma distância de cerca de 300 km, de Lisboa ao Porto, a diferença de
tempos a 250 km/h ou 350 km/h será reduzida. O maior sucesso comercial da AV
verifica-se no intervalo dos 350 a 800 km.

Os tempos de viagem podem ser calculados a partir de 75% do valor das velocidades
máximas de cada linha. Assim, com Vmáx 250 km/h a Vméd será de 187,5 km/h
enquanto que, com Vmáx de 350 km/h, será de 262 km/h. Contudo, os comboios de
nova geração, por razões técnicas, só irão atingir a Vmáx de 320 km/h, o que implica
uma Vméd de 240 km/h. Concluímos que, para uma distância de 300 km, a diferença de
tempos, sem paragens, é de 21 minutos, 1h e 36 e 1 H e 15 min, respectivamente.
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Muitos defensores da AV entre Lisboa e Porto justificam a sua posição com base no
sucesso da linha Madrid – Sevilha, que começou a dar lucro no 6º ano de exploração.
Este argumento não deve ser utilizado, porque a antiga linha entre as duas cidades
espanholas tinha uma extensão de 600 km e a actual de AV só possui 471. A diferença
de tempos passou das 6 H para 2 H e 15 min, enquanto que, entre a linha do Norte e
uma hipotética linha de AV, essa diferença será muito mais reduzida (abaixo de 1 hora).
Por outro lado, existirá a concorrência da A1 e da nova via rápida IC1. Nas regiões
espanholas de Ciudad Real e Puertollano, onde existem estações do AVE, que
contribuem com 25% do tráfego total, não existe auto-estrada nem via rápida para
Madrid, sendo o AVE a única opção.

430.000 Huelva

122 Km

139 Km

39 Km

171 Km

1.039.700 Cádiz
Sevilha
1.554.500
Hab. por Regiões

Puertollano Ciudad Real
Córdoba
760.000
490.000
Málaga 1.078.300

Madrid
5.000.000

ä 10.240.800

Figura 9 – Esquema da linha Madrid – Sevilha

Nas regiões de relevo desfavorável as dificuldades e custos de construção serão muito
maiores a 350 km/h, do que a 250 km/h, devido a vários factores entre os quais o perfil
das curvas. Sobre um comboio em movimento duas forças vão estar em jogo, o peso e a
força centrífuga nas curvas, que é dada por F=mV 2 /r em que r é o valor do raio da
curva e V a velocidade. O valor de F depende fortemente de V2 o que obriga, para
Vmáx de 350 km/h, que o raio nas curvas seja superior a 7000 metros, enquanto que,
para Vmáx de 250 km/h, o raio será metade do valor anterior. Utilizando comboios
pendulares este valor ainda pode ser reduzido em 35%.
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Material circulante (fonte – Ministério de Fomento Espanhol)
Custo
Comboios

inicial

Custo de manutenção

% em relação

anual (contos)

a 250 km/h

Fabricante

(contos)
300-350 km/h

5.000000

271.000

+74

IC3-Siemens

300-350 km/h

4.300000

243.000

+55

Talgo-Adtranz

250-270 km/h

2.300000

156.000

-

Caf-Alstom

Eixo variável

1.900000

-

-

Caf-Alstom

Tabela 1 – Custo exemplificativo dos vários tipos de comboios.

Infra-estrutura – Madrid – Sevilha (471 km) Ano de 1997 – 1º ano de lucro
Custo manutenção anual

Receitas

Despesas

Lucro

Tráfego

(em contos)

(em contos)

(em contos)

(em contos)

(passageiros)

16800 Contos/km

25.217.000

24.977.000

240.000

4.400.000

Não foi considerado o elevado custo inicial nem as respectivas amortizações

Tabela 2 – Alguns dados do funcionamento do TGV na linha Madrid - Sevilha

2.9 - As ligações transversais
A linha TGV Lisboa – Madrid é prioritária para Portugal, visto que asseguraria desde já,
para passageiros, a ligação da nossa Capital à rede Europeia de Alta Velocidade (AV) e
tornar-se o meio de transporte mais competitivo para Espanha, ligando as duas capitais
Ibéricas em cerca de 2 horas e 30 minutos (para os comboios directos).

Esta linha ao ligar a região de Madrid com 5,5 milhões de habitantes e a de Lisboa com
3,3 milhões terá boas expectativas tendo em conta os aumentos de tráfego aéreo,
verificados desde a adesão dos dois países à U.E.
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Devido à configuração da futura rede espanhola, Lisboa irá aproximar-se,
substancialmente, não só de Madrid mas também das maiores cidades do país vizinho,
devido aos percursos Lisboa – Madrid – Barcelona e Lisboa – Madrid – Valência.

A futura rede será percorrida por comboios de AV, de Vmáx 350 km/h, e comboios de
Velocidade Elevada (VE) de Vmáx 250 km/h. Os primeiros farão a viagem entre os
términos das linhas, sem paragens, ou com escala nas cidades mais importantes. Os
segundos, chamados AVE Regional, farão as ligações entre os pontos intermédios ou
destes aos grandes centros urbanos.

Em relação às mercadorias, a futura linha Lisboa – Badajoz irá permitir a ligação dos
portos de Sines, Setúbal e Lisboa à rede espanhola, em bitola europeia, para o transporte
de cargas que não excedam as 17 Toneladas/Eixo.

As duas maiores consequências da AV são sem dúvida, o incremento do turismo e do
sector imobiliário no s locais onde o comboio pára, devido à forte diminuição dos
tempos de viagem e o desenvolvimento das cidades intermédias entre as duas capitais
ibéricas, pois as aproximaria de dois importantes aeroportos internacionais.

A Espanha, após estudos exaustivos, já definiu a sua rede, estando a ser desenvolvidos
os respectivos projectos de execução, em que se prevê ligar Madrid – Telavera de la
Reina – Cáceres – Mérida – Badajoz. Do lado Português, o traçado ainda não está
definido, contudo, o actual Ministro de Fomento Espanhol, Álvaro Cascos, já declarou,
publicamente, que decida Portugal o traçado que decidir, a Espanha irá construir a linha
pelas cidades anteriormente citadas. Significa isto que, mesmo que a Espanha aceite
uma ligação da nossa Fronteira até Cáceres o nosso País teria que a pagar na íntegra,
mais a respectiva manutenção. Os custos seriam brutais, tendo em conta o tipo de relevo
existente nessa região.

Além disso, uma ligação directa de Lisboa a Cáceres deixaria de fora um importante
mercado de cerca 600 mil pessoas que vivem nas regiões de Badajoz e Mérida, uma vez
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que deixaria de ter ligação a Lisboa e um acesso directo aos nossos portos de mar. O
início dessa linha seria em Lisboa, num local que coexista com a rede ferroviária, a rede
de Metro e com o aeroporto da Portela.

Para definir o trajecto Lisboa – Badajoz, resta estudar por onde a linha poderá passar
para ser cumprido o objectivo das 2,5 H a 2 H e 45 min entre Lisboa e Madrid e para
maximizar os benefícios resultantes do desenvolvimento do turismo. Este percurso
deverá ser o mais directo possível, para que se possa percorrer 620 km no tempo
indicado e deverá passar perto de Évora, através de uma variante e criando uma estação
nesta cidade Património Mundial.

Os futuros comboios estão preparados para atingir a Vmáx de 350 km/h mas por
questões técnicas que não serão aqui tratadas, a sua Vmáx será de 320 km/h + ou –
10%. Contudo, o mais importante é a Velocidade média que será de cerca de 75 % da
Vel. Máx., que será de 240 a 250 km/h.

A futura linha Lisboa – Évora – Badajoz – Madrid iria criar novas oportunidades em
todos os locais de paragem do Alentejo, por Évora e Caia ficarem ligadas à futura rede.
Muitos utentes poderiam viver em Évora e trabalhar em Lisboa, porque a viagem só
demorará cerca de 30 minutos, além desta cidade passar a ter um grande
desenvolvimento do turismo cultural.

O Alentejo será a região que maior crescimento sofrerá, tendo em conta o seu estado
actual, e a nova linha Lisboa – Badajoz será uma das formas de viabilizar o
desenvolvimento harmonioso do nosso País.

2.10 - Custos do TGV
Na opinião pública, continua a vingar a ideia de que o TGV é um “comboio de ricos”, o
que, em época de vacas magras, não ajuda a promover um consenso sobre esta matéria,
ignorando-se que o transporte ferroviário de AV, competitivo em trajectos médios, tem
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um custo por quilómetro de 50% relativamente ao transporte aéreo. Tem-se
menosprezado a importância das mercadorias. Ora, a fiabilidade das entregas dos nossos
produtos industriais, que serão cada vez mais de elevado valor acrescentado, implica
prazos de entrega competitivos, que atenuem a nossa posição periférica e custos de
transporte reduzidos.

Qualquer linha de TGV, seja no eixo Norte-Sul, seja nos restantes, possui uma
capacidade de abstracção de 90 a 100%, relativamente ao tráfego aéreo paralelo, e de 40
a 50%, no que diz respeito aos fluxos rodoviários paralelos. Mas não só deste tráfego
vive uma linha de “Alta Velocidade”. O TGV traz reduções de Custo Generalizado, em
proporções inimagináveis em outros modos de transporte terrestre. Como consequência,
dá-se um fenómeno ao qual os técnicos de transporte chamam “Tráfego Induzido”, em
linguagem simples, Geração de Viagens Completamente Novas. A proporção de
Tráfego Induzido relativamente ao Abstraído (conquistado a modos rivais), tem sido,
em todos os projectos de TGV Europeus (incluindo o AVE Espanhol), da ordem de
magnitude 0,9 a 1,2. Quando em 1996, a mais movimentada de todas as linhas
Europeias (o TGV Paris - Lyon) transportava 20 Milhões de pessoas ao ano, apenas 9
Milhões haviam sido retiradas à paralela auto-estrada A6, e aos voos da Air-Inter. Todo
o restante tráfego, eram viagens completamente novas. Como afirma Whitelegg, o TGV
“destrói o tempo, para ganhar o espaço”. É o primeiro transporte terrestre que se afigura
“um transporte de tempo”.

O TGV em Portugal não será “caro” para os passageiros. O “caro” e o “barato” não se
podem medir apenas por aquilo que se paga numa viagem. Medem-se, isso sim, pelo
Custo Generalizado, onde é fundamental ter em linha de conta os Valores do Tempo dos
indivíduos que viajam, e o motivo porque o fazem, fundamentalmente, se estão a
deslocar-se em Lazer ou Negócios. Ora, os Valores do Tempo em Portugal não se
podem medir pelos das pessoas que (ainda!) viajam de comboio: esses são já segmentos
de mercado “cativos”, com baixíssimos Valores do Tempo (militares, estudantes, etc.), e
que constituem em todos os corredores interurbanos Quotas de Mercado de um só
dígito...(e às vezes até mesmo décimas de pontos percentuais!). Pelo contrário, e dando
como exemplo o estudo realizado pela Consultora Belga TRANSURB (1995), realizado
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para a CP, no corredor Lisboa – Porto – Braga, dava-se conta que na rodovia (cerca de
90% do mercado), os Valores do Tempo se situavam, já em meados dos anos 90, em
uns surpreendentes 100 Escudos/Minuto (Lazer) e 400 Escudos/Minuto (Negócios),
encontrando-se a par com os de muitos países da Europa além Pirinéus. Um passageiro
de Lazer que pagasse 33 Euros (preço proporcional pela distancia aos praticados no
AVE Madrid – Sevilha) – em lugar dos 17,5 Euros actuais do “pendular”, por uma
“Turística” Lisboa – Porto, com uma viagem em 1h30min, ia poupar, qualquer coisa
como uma hora, ou seja, um ganho de 60 minutos, ou seja um Beneficio de 30 Euros (6
Contos). É fácil ver que a viagem tornar-se-ia, de facto, mais barata. Mas mais, é
evidente que em determinados períodos, fora das “pontas”, haveria com um tráfego
global 4 a 5 vezes superior aos insignificantes 10% de Quota de Mercado detidos pela
actual Linha do Norte, possibilidade de oferecer tarifas a preços MAIS BAIXOS que os
actuais, por força das Economias de Escala e de Densidade. De onde se conclui que,
quem diz que “o TGV é caro”, ou mede erradamente as potencialidades de mercado da
“alta velocidade” pelo insignificante número de passageiros de longo curso do caminhode-ferro actual, ou assume uma posição falaciosa, e sem fundamento técnico ou
científico.

Assim, o TGV não irá custar muito dinheiro ao país. É preciso não esquecer, que num
país “pobre” como Portugal, em dois Quadros Comunitários de Apoio consecutivos (e
até no terceiro), construíram-se mais de 2000 km de Auto-Estradas e Vias-Rápidas, na
sua maioria, comparticipadas pelo FEDER em 34%. Os cidadãos Portugueses tornaramse os Quintos Mais Motorizados do conjunto dos actuais 15 Estados-Membros da União
Europeia, e cada família Portuguesa consagra em média 20% do seu orçamento mensal
à viatura particular – o maior índice de toda a Europa. Cada km de Auto-Estrada, é hoje,
a preços actuais, equivalente a 1 km de Linha de Alta Velocidade (1.4 Milhões de
Contos). Não foi por falta de dinheiro ou pretensa “pobreza” que a “Alta Velocidade”
não se desenvolveu em Portugal, logo nos anos 90, por alturas do Madrid – Sevilha. No
caso presente, do QCA III, as verbas de comparticipação que estão em cima da mesa,
representam algo como 80% a Fundo Perdido, por parte do chamado “Fundo de
Coesão”. Estes níveis de comparticipação só são possíveis dado o carácter Transeuropeu
do projecto TGV, a desenvolver em regiões periféricas da União Europeia, como o
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Oeste de Espanha, Galiza e Portugal. O abandono absurdo do projecto TGV implicaria a
devolução, na íntegra, do Fundo de Coesão não utilizado aos cofres de Bruxelas, num
montante superior a qualquer coisa como mais de 1000 Milhões de Contos.
Compreende-se assim, que alguns políticos tivessem que assumir um posicionamento
algo diferente da retórica eleitoral que tiveram como candidatos, logo após se terem
constituído em governantes...

Mas há que ver também, que além dos montantes saídos dos cofres do Estado para a
construção do TGV em Portugal serem insignificantes, comparados sobretudo com o
que tem sido dispendido incessantemente em estradas, existe todo um efeito
multiplicador na economia do país com o projecto. É uma Obra Pública grande, que
gera encomendas e emprego, directo e indirecto.
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3 – Descrição dos métodos utilizados
3.1 - Strategic Choice Approach (SCA)
O método Strategic Choice Approach (SCA) ([M04], [M05], [M12] e [M13]) dá
especial importância às interligações dos problemas de decisão, fazendo-o de um modo
explícito e selectivo. Ao fornecer várias maneiras para gerir as incertezas, o SCA ajuda
os agentes de decisão a escolher qual o caminho a seguir.

O SCA considera então que a condução de qualquer processo de decisão está
directamente relacionada a três tipos de incerteza (Figura 10), cada um dos quais com
um tipo de resposta diferente. Estas três categorias de incerteza são:

Incertezas sobre o Ambiente de trabalho (IA)

Este tipo de incertezas pode ser gerido através de respostas de natureza técnica: com
previsões, cálculo detalhado de custos, sondagens, ou investigações. As formas de
resposta poderão variar desde um simples telefonema conduzido por um especialista, até
à elaboração de um exercício de modelação matemática.

Incertezas sobre Valores (IV)

Estas incertezas requerem uma resposta mais política. A resposta pode tomar a forma de
um pedido de direcção política a uma autoridade política, de um exercício estruturado
para clarificar determinados objectivos declarados, ou de um programa de consultadoria
dentro dos interesses afectados. As formas de resposta poderão também variar desde
informais até procedimentos elaborados.
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Incertezas sobre escolhas em Agendas Relacionadas (IR)

As respostas a este tipo de incertezas passam pela exploração das ligações estruturais
entre a decisão defendida actualmente e as outras soluções com as quais há ligações.
Aqui o caminho a seguir poderá ser alargar a perspectiva de planeamento ou negociar e
colaborar com outros agentes de decisão. Quanto mais abrangentes forem as ligações,
mais provável é que algumas das escolhas relacionadas “pertençam” a outras pessoas
que possam ter outros prazos para a decisão.

PRECISAMOS DE MAIS
INFORMAÇÕES

PRECISAMOS
DE POLÍTICAS
MAIS CLARAS

IV

Incertezas sobre
Valores

QUE
DEVEMOS
FAZER
AGORA COM
ESTA
SOLUÇÃO?

IA

Incertezas sobre o
Ambiente de
trabalho

PRECISAMOS DE
PERSPECTIVAS MAIS
ALARGADAS

IR

Incertezas sobre
escolhas em
agendas
Relacionadas

Figura 10 – Os três tipos de incertezas no processo de decisão

Este esquema representa os três tipos de incertezas com que os responsáveis pela
decisão se deparam ao decidir qual o rumo a seguir. Embora possa parecer que a figura
é estática, isso não acontece porque ela mostra implicações profundas na dinâmica de
qualquer problema de decisão complexo.
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A escolha de como melhor gerir as incertezas ao longo do tempo é uma que todos os
agentes de decisão têm implicitamente de fazer sempre que deparados com problemas
de decisão complexos. São estas escolhas que o Método da Escolha Estratégica (SCA)
pretende articular de um modo mais explícito e estratégico.

Para uma melhor compreensão da dinâmica deste método, apresentamos a figura
seguinte onde são representados os pontos principais do SCA, incluindo os quatro
modos do processo de decisão:

questões

decisões
progresso

EXPRESSAR

ESCOLHER

foco do
problema
preferências &
incertezas

CONCEBER

COMPARAR

estratégias possíveis

Figura 11 – Os quatro modos do processo da escolha estratégica

Através da análise desta figura, é observável que num processo de decisão as
oportunidades existem e são trabalhadas passando livremente pelos quatro modos.
Podem ser encontradas algumas similaridades entre este modelo geral do processo de
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decisão e outros modelos mais comuns onde está definida uma sequência lógica de
passos ou estágios a seguir. No entanto, e como o SCA pretende ser um método mais
flexível e que possa ser utilizado quando a decisão tem de ser rápida e quando a equipa
de decisão trabalha sob pressão, não existe aqui essa sequência lógica uma vez que
nestas condições, os agentes de decisão tendem a concentrar-se na flexibilidade de cada
modo transitando entre eles de um modo natural.

Por vezes este processo de transição pode parecer totalmente aleatório, dando a
impressão de estar a andar em círculos sem haver progresso, mas, por outras vezes
poderá conduzir à descoberta de novas vistas e percepções que poderão contribuir
valiosamente para a escolha da equipa de decisão.

O uso da maioria das técnicas de gestão mais convencionais está presente sobretudo nos
modos de conceber e comparar. Algumas estão relacionadas com a procura de uma
solução óptima num problema bem definido, e outras podem dizer respeito ao estudo
das consequências da adopção de planos de acção alternativos através do uso de
modelos de previsão formais.

Como se pode observar pela figura, existem no método SCA quatro modos no processo
de decisão (Figura 11):

Modo de Expressar (Shaping Mode)

Neste modo os responsáveis pela decisão estudam a estrutura do conjunto de problemas
de decisão a analisar. Debate-se de que maneira devem ser formuladas as escolhas e de
que forma uma decisão está interligada com as outras. Pode também ser examinada a
abrangência do foco do problema, podendo esta ser alargada ou diminuída através da
divisão do problema em partes mais maneáveis.

Em termos práticos, é ao trabalhar neste modo que o problema começa a ser
estruturado: começam-se por fazer uma lista de assuntos importantes relativos ao
problema, dividindo-os depois por áreas. O ponto de partida é assim a enumeração das
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áreas de decisão, que não são mais do que uma área onde o responsável pela decisão
pode escolher mais do que um curso de acção no momento ou no futuro. Alguns dos
pontos da lista de assuntos importantes são classificados como áreas de incerteza, ou
seja, representam assuntos nos quais os participantes têm pouca influência, ou em áreas
de comparação. Esta última categoria é extremamente útil quando são analisados
assuntos onde se esperam atingir determinados objectivos.

Para uma interpretação mais intuitiva e rápida do problema, pode ser criado um grafo de
decisões onde são mostradas as áreas de decisão por uma linha quando se considera que
estão directamente interligadas.

Modo de Conceber (Designing Mode)

Quando trabalham neste modo, os responsáveis pela decisão estudam qual é a
viabilidade de seguir determinadas linhas de acção. Debatem-se se as opções existentes
são suficientes, ou se há restrições de concepção de naturezas técnica ou outras que
possam limitar a gama de opções de combinação das áreas de decisão de uma
determinada maneira.

É discutido e criado um conjunto de opções para cada área de decisão e estuda-se
combinação estas opções (das diferentes áreas de decisão) aos pares para verificar a
compatibilidade da sua combinação. Este estudo providencia um ponto de partida para
gerar um conjunto de opções possíveis de serem comparadas no modo de comparação.

Um grafo de opções pode ser construído para obter uma interpretação gráfica do
problema. Este grafo pode ser visto como uma versão expandida do grafo de decisões
do modo de expressar, tendo os nomes das áreas de decisão passado para fora das
fronteiras, uma vez que no seu interior irão estar as opções. Estas opções são ligadas por
linhas quando são incompatíveis e não quando são compatíveis para minimizar o
número de ligações e tornar o grafo mais perceptível.
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Para além do grafo de opções, é também extremamente vantajosa a criação de uma
árvore de opções que nos mostra todas as combinações das opções das áreas de decisão
organizadas em colunas e interligadas, evidenciando as combinações que estão barradas
e permitindo-nos perceber a totalidade das combinações possíveis. É a partir destes
resultados que iremos avançar para o modo de comparação.

Modo de Comparar (Comparing Mode)

Neste modo é analisada a melhor forma de comparar as diferentes linhas de acção. São
escolhidos os critérios de comparação e é debatido de que modo se devem considerar as
consequências. É durante este modo que as incertezas se tornam mais evidentes.

O processo de comparação é frequentemente cíclico, ou seja, o foco da comparação vai
variando durante a análise comparativa, aumentando ou diminuindo as opções. Assim, é
usual analisar cada área de comparação (ou critério) separadamente, comparando cada
solução com as outras dentro dessa área de comparação e prosseguindo depois para a
análise de outro critério até todos eles estarem analisados. No final e para resumir podese criar um quadro onde graficamente se mostrem todas as soluções comparadas em
cada área de comparação.

Fazendo uma análise deste quadro, é possível verificar quais as soluções mais
vantajosas segundo cada critério, e é também possível distinguir as soluções que são
globalmente mais benéficas. Quando estas soluções estão assentes, utiliza-se um
processo de comparação entre duas soluções de cada vez, que é baseado no software
STRAD. Esta comparação é feita recorrendo a uma Análise de Vantagens
Comparativas, ou seja para cada critério é estudada qual a solução mais vantajosa das
duas. Depois de analisados todos os critérios entre as duas soluções, pode-se verificar
mais facilmente qual a solução mais eficaz no seu todo, pesando cada critério conforme
a intenção da equipa de decisão.
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Modo de Escolher (Choosing Mode)

Depois de analisadas comparativamente as soluções, resta ao agente de decisão escolher
qual (is) a (s) que irá (ão) ser implementada (s). Neste modo não é apenas esta escolha
que é feita, mas também um estudo das acções imediatas e a longo prazo, isto é,
atendendo às incertezas existentes e ao evoluir da situação no futuro, poderão ser
criadas linhas de acção diferentes consoante as incertezas se alterem.

É neste modo que a dimensão do tempo se torna crítica, e que as estratégias para gerir as
incertezas através do tempo devem ser exploradas.

Para ajudar à interpretação das incertezas, podem ser criados quadro com as possíveis
evoluções das incertezas e com os caminhos a seguir dependendo desta mesma
evolução.

Serão de realçar as potencialidades deste método, em particular para estruturar e
organizar as ideias e a informação disponível. Apresenta uma robustez assinalável que
nos permite manter a sua utilização independentemente da valoração a atribuir às
diferentes alternativas.

Resumo

Tentamos neste capítulo introduzir o método da Escolha Estratégica (SCA) e resumir o
processo da sua aplicação. Para concluir, gostaríamos de voltar a referir os seus pontos
mais importantes:
•

Há quatro modos interligados (Expressar, Conceber, Comparar e Escolher)
(Figura 9);

•

Começa-se por definir os assuntos importantes e a dividi- los por áreas de
decisão, áreas de incerteza e áreas de comparação;
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•

Este método privilegia a comunicação estruturante, as decisões facilitadoras,
a gestão das incertezas, o progresso sustentado e a formação de ligações, em
vez dos sistemas exploratórios, da junção exaustiva de informação e dos
planos de produção. Ou seja, o SCA dá ênfase à observação e consequente
suporte e simplificação da tomada de decisão, e não às teorias de gestão ou
planeamento.

3.2 - Strategic Choice Options Development and Analysis (SODA)
A análise e Desenvolvimento de Opções Estratégicas (Strategic Choice Options
Development and Analysis - SODA) ([M04], [M10], [M13] e [S01]) é um dos mais
populares métodos soft de estruturação de problemas da investigação operacional. Com
o SODA, a construção tradicional de modelos, e a perícia analítica do investigador
operacional, são usadas parar lidar com a complexidade, que uma equipa enfrenta ao
trabalhar um assunto complicado.

Dentro desta abordagem, os mapas cognitivos são a principal ferramenta para a
estruturação dos problemas em questão. Um mapa, como um modelo visual interactivo,
actua como uma ferramenta em mudança, um objecto transitório que encoraja o diálogo,
permitindo a demonstração de respeito pelas ideias dos outros e o respeito pelos outros.
Esta metodologia caracteriza-se, essencialmente, pela capacidade de: (1) lidar com
factores qualitativos, (2) estruturar situações difíceis, (3) dar suporte ao trabalho em
grupo e (4) ser útil no desenvolvimento e implementação de direcções estratégicas.

O SODA tem sido utilizado em situações onde o indivíduo ou grupo encontra
dificuldades para definir e estruturar as suas experiências duma situação problemática.
O SODA é considerado capaz de ajudar o indivíduo e colectivo na clarificação e
compreensão da natureza do problema.
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A abordagem SODA, e por consequência o processo de construção de mapas
cognitivos, está fundamentada na crença do subjectivismo inerente ao processo de
tomada de decisão. De facto, sabe-se que diferentes pessoas interpretam a mesma
situação de diferentes formas. Assim, o objectivo da procura do consenso em vez do
compromisso e do empenho em vez do simples acordo, são factores determinantes no
sucesso desta ferramenta.

Aspectos práticos na construção de um Mapa Cognitivo

Figura 11b – A construção das ligações de um mapa cognitivo

A ligação entre os conceitos é feita através de relações de causalidade, simbolizadas
através de setas. A cada seta é associado um sinal positivo (+) ou negativo (-) que indica
a direcção do relacionamento. Um sinal positivo na extremidade da seta indica que o
primeiro pólo de um conceito C1 conduz ao primeiro pólo do conceito C2. Já um sinal
negativo na extremidade da seta indica que o pólo de um conceito C1 conduz ao
segundo pólo do conceito C2. Estas associações devem ser obtidas, sempre através da
comparação dos relacionamentos dois a dois.

Existem essencialmente, duas formas de trabalhar com mapas cognitivos. Primeiro,
pode-se explorar o sistema de objectivos com maior profundidade, e a partir destes
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objectivos, actuar em direcção a níveis cada vez mais baixos, aumentando a quantidade
de detalhes para que sejam geradas opções para alcançar aqueles objectivos (abordagem
top-down). Por outro lado, pode-se iniciar o trabalho a partir de opções detalhadas e,
gradualmente, ir em direcção a níveis hierarquicamente mais elevados até se alcançar os
objectivos mais fundamentais (abordagem bottom-up).

3.3 - SWOT (Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats)
A análise SWOT ([M15] e [S03])é um tipo de análise muito simples que em aplicações
práticas provou ser bastante valioso. Isto deve-se essencialmente à variedade de
objectivos que a análise procura abranger. O método é muitas vezes caracterizado como
método “senso comum”. A sua popularidade é devido à sua simplicidade, aos resultados
que produz e também ao facto de ser bastante versátil, este conceito pode ser adaptado a
diferentes situações e necessidades.

SWOT é um acrónimo para os conceitos Threats (ameaças), Opportunities
(oportunidades), Weaknesses (fraquezas) and Strengths (forças). Ameaças e
oportunidades caracterizam o ambiente externo onde a organização opera. Forças e
fraquezas caracterizam a situação interna da organização.

O conceito SWOT inclui uma matriz (matriz SWOT), que serve também como uma
ferramenta bastante útil durante a etapa de análise. Nesta matriz quatro factores são
discutidos conferindo uma estrutura para as tarefas de desenvolvimento de possíveis
estratégias.

Matriz SWOT

A matriz SWOT cruza as forças e fraquezas da empresa com as oportunidades e
ameaças da respectiva envolvente externa. Deste cruzamento resultam quatro
quadrantes, para cada um dos quais se traçam estratégias globais.
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A ideia é que tanto as ameaças como as oportunidades geradas por factores externos
sejam listadas em linhas e as fraquezas e as forças relacionados com os factores internos
sejam listadas em colunas. Estruturando os factores na matriz obtemos uma vista global
da situação facilitando a combinação dos factores em estratégias diferentes.

Tendo listado os factores externos (Ameaças e Oportunidades) e os factores internos
(Fraquezas e Forças), o próximo passo é combiná-los de maneira a listar as opções
estratégicas que a organização possui.

As Ameaças combinam-se com as Fraquezas e Forças. As Oportunidades podem
também ser combinados com as Fraquezas e Forças. As combinações podem ter pesos
diferentes no que se refere ao seu potencial, logo estas devem ser cuidadosamente
avaliadas. Assim, sendo é relativamente simples reconhecer na matriz estratégias
promissoras que tomam partido dos pontos fortes para ganhar vantagem nas
oportunidades. O objectivo de ir em frente com a análise é que pode levar a ideias ou
estratégias, que podem eliminar os pontos fracos baseando-se nos pontos fortes e evitar
as ameaças tirando vantagem ou partido das oportunidades.

Construção da matriz SWOT

1º Passo – Identificação das ameaças e oportunidades

Factores micro (próximos da organização)

Competidores

Avião, carro

Clientes

Turismo, indústria, serviços, população

Fornecedores

Energia

Novas entradas

Não existe

Substitutos

Não existe
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Factores macro (distantes da organização)

Tecnologia

Alta Velocidade, Velocidade Elevada

Legislação e regulamentos

Poluição sonora, expropriações

Factores económicos

Recessão económica

Tendências dos consumidores

Substituição do carro, avião

Factores ambientais

Impacto ambiental

Factores demográficos

Centralização, descentralização

2º Passo – Listagem das fraquezas, forças

Fraquezas / Forças

Produtos

Tempo de viagens, conforto

Distribuição do produto e marketing Preços competitivos, imagem do comboio
Domínio geográfico

Trajectos (T, Pi deitado)

Recursos humanos

Capacidades da mão-de-obra

Recursos técnicos

Capacidades técnicas, equipamento

Recursos financeiros

Financiamento Europeu até 80%

3º Passo – Desenvolvimento de alternativas

Combinar Ameaças com Forças e Fraquezas
Combinar Ameaças com Forças e Fraquezas

Forças Fraquezas
Oportunidades

Fo-O

Fr-O

Ameaças

Fo-A

Fr-A
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4 - Aplicação dos métodos

4.1 – SODA (Mapas Cognitivos)
Esta abordagem pode ser vista como uma técnica de estruturação, que tem como
principal objectivo, conferir uma visão global do problema. A razão para que isso
aconteça, é o facto do SODA assentar numa componente gráfica (mapas cognitivos)
bastante poderosa e apelativa.

MAPAS COGNITIVOS

Os dois mapas cognitivos (Figuras 12 e 13) que se encontram a seguir ilustram as duas
principais alternativas ao traçado do TGV (“T deitado” e “Pi deitado”). Achamos, por
bem, não ilustrar qualquer variante destas alternativas pois o pretendido é obter uma
visão global do problema.
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Maior ... menor
crescimento
económico

Criação de mais ...
menos postos de
trabalho
-

Captação ... não
captação de novos
clientes

Maior ... menor
competitividade na
Indústria, Serviços,
Comércio

Investimento faseado
... imediato

-

-

Melhor ... pior
distribuição da
riqueza

-

Viagens mais ...
menos rápidas
Maior ... menor
descongestionamento
da rodovia

Serve ... não serve
o porto de Leixões e
Aveiro

-

Maior ... menor
impacto ambiental

Maior ... menor
satisfação das
autarquias

-

Descentralização ...
centralização
geográfica
-

-

Maior ... menor
manutenção

-

T deitado

Maior ... menor
investimento

-

Saturação ... não
saturação do
aeroporto da Portela

Figura 12 – Mapa Cognitivo para a solução “T deitado”
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Maior ... menor
crescimento
económico

Criação de mais ...
menos postos de
trabalho

Investimento faseado
... imediato
Maior ... menor
competitividade na
Indústria, Serviços,
Comércio

Captação ... não
captação de novos
clientes
-

Maior ... menor
descongestionamento
da rodovia

Maior ... menor
impacto ambiental

Melhor ... pior
distribuição da
riqueza

Maior ... menor
satisfação das
autarquias

Serve ... não serve
o porto de Leixões e
Aveiro
Viagens mais ...
menos rápidas

-

Descentralização ...
centralização
geográfica

Maior ... menor
investimento

Saturação ... não
saturação do
aeroporto da Portela
Maior ... menor
manutenção

-

Pi deitado

Figura 13 – Mapa Cognitivo para a solução “? deitado”
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Fazendo uma análise aos mapas apresentados, e tendo em conta que estes foram
construídos de acordo com a abordagem bottom- up (aspectos mais relevantes no topo)
podemos realçar os seguintes aspectos:
•

Ambos contribuem para um retardamento da saturação do aeroporto da Portela.

•

A alternativa do “Pi deitado” exige uma maior manutenção.

•

No “Pi deitado” como o investimento é maior este terá que ser faseado.

•

Na alternativa do “T deitado” (ao contrário do “Pi deitado”), contribui-se para
uma maior centralização geográfica com a consequente pior distribuição de
riqueza tendo as devidas repercussões no crescimento económico do país.

•

O facto da alternativa “Pi deitado” servir os portos de Leixões e Aveiro,
favorece o crescimento da competitividade principalmente da indústria e
comércio, levando assim à criação de mais postos de trabalho e a um
consequente crescimento económico.

•

Um aspecto também relevante é os tempos de viagem. O caso do “T deitado”
será à partida construído em AV sendo os tempos globalmente mais reduzidos.
Comparando com a nossa outra alternativa que devido a uma maior cobertura
(agradando desta forma às autarquias mas aumentando o impacto ambiental)
exige um esforço financeiro mais elevado, só suportável se parte desta linha for
em VE, prejudicando assim alguns tempos de viagem.

•

Os tempos de viagens são bastante importantes, pois quanto menores forem,
mais atractivos se tornam, conquistando desta forma clientes à concorrência. À
conquista de novos clientes corresponde um maior descongestionamento da
rodovia (diminuindo assim o impacto ambiental).
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4.2 - Aplicação do método “Strategic Choice Approach”
Este método consiste em analisar as várias interligações existentes nos problemas de
decisão de um modo explícito e selectivo, permitindo que o responsável pela decisão
consiga progredir mais facilmente, analisando as incertezas para decidir qual o próximo
passo.

MODO DE EXPRESSAR (SHAPING MODE)

Neste modo é considerada a estrutura da situação problemática de decisão. Podem ser
decididas as opções a formular e quais as suas interligações.

Fazendo um resumo dos assuntos importantes:
•

Linha Norte / Sul: manter, construir em AV ou em VE;

•

“T deitado” (1 linha transversal) ou “? deitado” (2 linhas transversais);

•

Segurança / ambiente;

•

Investimento inicial;

•

Custos de manutenção;

•

Recessão económica;

•

População servida;

•

Satisfação das autarquias;

•

Desenvolvimento do país;

•

Rapidez de transporte;

•

Preço dos bilhetes;

•

Rede de AV Espanhola;

•

Situação económica do país;

•

Financiamento Europeu;

•

Ligação da rede AV com as diversas redes de comboios;

•

Concorrência aos aviões;
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Para definirmos as áreas de decisão foram estudadas todas as alternativas existentes,
recolhidas através de pesquisa em diversos documentos. Em vez de considerarmos
apenas as alternativas “T deitado” vs. “? deitado”, preferimos estudar separadamente a
linha Norte / Sul e as linhas transversais (Oeste / Este). Assim, chegamos às seguintes
áreas de decisão:
•

Linha Norte / Sul;

•

Linhas transversais;

•

Alta Velocidade ou Velocidade Elevada.

Com estas áreas de decisão bem identificadas e conhecendo quais as opções que cada
uma destas áreas possui, é possível indicar as áreas de incerteza :
•

Custo real do projecto;

•

Recessão económica;

•

Financiamento;

•

Rede Espanhola;

Finalmente, é necessário reconhecer quais os critérios de escolha que irão ser
importantes na avaliação de cada um das alternativas. Estes critérios que permitem
estimar os efeitos e as implicações que cada decisão pode ter chamam-se áreas de
comparação e podem ser medidas quantitativamente ou qualitativamente. As áreas de
comparação escolhidas foram:
•

Custos inicial e de manutenção;

•

Rapidez de transporte;

•

População servida;

•

Satisfação das autarquias;

•

Concorrência com os aviões;

•

Interligação com a rede Espanhola;
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•

Desenvolvimento do país (mais valias);

•

Impacto ambiental;

•

Interligação da rede AV com as redes suburbanas;

•

Preço dos bilhetes.

Resumindo o problema de decisão, podemos criar um esquema (Figura 14) que nos
evidencia as relações existentes e nos mostra rapidamente e de um modo intuitivo todas
as opções possíveis.

VE

AV
Construir
linha N/S

1ª AV

2ª AV

AV

2 linhas
(? deitado)

1ª VE

1 linha
(T deitado)

2ª VE

VE

Melhorar
linha N/S

Figura 14 – As opções possíveis

O grafo de decisões (Figura 15) mostra- nos as ligações existentes e as ligações não
existentes entre as várias áreas de decisão através das linhas (ligação de decisão) que as
ligam. Cada uma destas ligações indica que o par de áreas de decisão que liga está
directamente interrelacionado de modo a que este par possa ser considerado uma opção
conjunta em vez de duas opções separadas.
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Linha
Norte / Sul

Linhas
transversais

Velocidade

Figura 15 – Grafo de Decisões

As áreas de decisão ficam assim mais visíveis com a visualização do grafo de decisões e
podem ser identificadas como:
•

Construir uma nova linha Norte / Sul em Alta Velocidade ou em Velocidade
Elevada ou melhorar a linha existente;

•

Construir uma linha Oeste / Este (“T deitado”) em Alta Velocidade ou em
Velocidade Elevada;

•

Construir duas linhas Oeste / Este (“? deitado”), sendo ambas em Alta
Velocidade ou em Velocidade Elevada ou apenas uma em Alta Velocidade e
a outra em Velocidade Elevada;

Ao longo deste trabalho iremos referir-nos por diversas vezes a esta última hipótese
(construir duas linhas Oeste / Este sendo a linha mais a Norte em Velocidade Elevada e
a linha mais a Sul em Alta Velocidade) como hipótese “Misto”, uma vez que conjuga
linhas em ambas as velocidades.
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MODO DE CONCEBER (DESIGNING MODE)

Neste modo, atendendo às oportunidades e às restrições existentes, são concebidas
linhas de acção possíveis.

Áreas de Decisão

Opções
Melhorar

Linha Norte / Sul

Construir em AV
Construir em VE

Linhas Oeste /Este (transversais)

1 linha
2 linhas
2 linhas em AV

Alta Velocidade ou Velocidade Elevada

2 linhas em VE
1 linha em AV e outra em VE

Tabela 3 – Áreas de Decisão / Opções

Para explorar a compatibilidade das opções dentro de cada área de decisão podemos
criar um grafo de opções (Figura 16) que nos mostra as ligações incompatíveis entre as
diferentes opções. São representadas as ligações incompatíveis por estas serem em
menor número do que as ligações compatíveis, facilitando assim a interpretação do
grafo.
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Linha Norte / Sul

Linhas transversais
1 linha

Melhorar
Construir VE

2 linhas
Construir AV

AV

VE
Misto

Velocidade

Figura 16 – Grafo de Opções

Para uma melhor percepção das linhas de acção possíveis e da interacção entre elas,
elaboramos uma árvore de decisões (Figura 17):
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LINHA NORTE /
SUL

LINHAS
TRANSVERSAIS

ALTA VELOCIDADE /
VELOCIDADE ELEVADA

VE
1 Linha

AV

A

Misto
Melhorar

VE
2 Linhas

B

AV
Misto

C

VE
1 Linha

AV

D

Misto
Construir
em AV

VE
2 Linhas

E

AV
Misto

F

VE

G

1 Linha
Construir
em VE
2 Linhas

AV
Misto

H

Figura 17 – Árvore de decisões
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Algumas opções não são viáveis por diversos motivos. Assim, a opção “1 linha
transversal e misto” é incompatível, porque se só se construir uma linha transversal, a
hipótese misto (1 linha em VE e outra em AV) não se põe. A opção “2 linhas
transversais em AV” não é viável devido ao custo ser extremamente elevado. A opção
“linha N / S em VE e uma linha transversal” não é viável devido a não satisfazer os
tempos de viagem pretendidos, assim como a opção “construir uma linha transversal em
VE”.

As opções podem então resumir-se a:
ü Opção A: Melhorar a linha Norte / Sul e construir uma linha transversal
em AV.
ü Opção B: Melhorar a linha Norte / Sul e construir duas linhas
transversais em VE.
ü Opção C: Melhorar a linha Norte / Sul e construir duas linhas
transversais, sendo uma em VE e a outra em AV.
ü Opção D: Construir uma nova linha Norte / Sul em AV e construir uma
linha transversal em AV (opção “T deitado”).
ü Opção E: Construir uma nova linha Norte / Sul em AV e construir duas
linhas transversais em VE.
ü Opção F: Construir uma nova linha Norte / Sul em AV e construir duas
linhas transversais, sendo uma em VE e a outra em AV.
ü Opção G: Construir uma nova linha Norte / Sul em VE e construir duas
linhas transversais em VE.
ü Opção H: Construir uma nova linha Norte / Sul em VE e construir duas
linhas transversais, sendo uma em VE e a outra em AV.
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MODO DE COMPARAR (COMPARING MODE)

Neste modo o agente de decisão estuda de que modo as diferentes linhas de acção
devem ser comparadas. É no modo de comparar que os diferentes tipos de incerteza são
mais visíveis.

Vamos então analisar separadamente cada uma das áreas de comparação anteriormente
referidas, aplicando-as a cada opção.

Custos inicial e de manutenção

Melhorar linha Norte / Sul

-

Construir linha Norte / Sul em AV

- - -

Construir linha Norte / Sul em VE

-

Construir 1 linha transversal em AV
Construir 2 linhas transversais em VE
Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

- - -

As opções foram classificadas ne gativamente, utilizando uma escala de 1 a 3 onde o 3 é
a opção mais cara. Para esta classificação baseamo-nos em dados recolhidos em artigos
de Rui Rodrigues, “O custo inicial de uma linha de AV varia entre os 600 mil a 12
milhões de contos por km, dependendo de vários factores, tais como: tipo de terrenos,
região por onde for construída ou densidade populacional, acidentes geográficos etc.
Nas regiões planas, os custos das linhas de AV e VE aproximam-se e são baixos. Nas
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regiões de relevo desfavorável, a diferença dispara.”; e em dados dos TGV já em
funcionamento em outros países, como por exemplo:

Material circulante (fonte – Ministério de Fomento Espanhol)
Comboios

Custo inicial
(contos)

Custo de manutenção
anual (contos)

% em relação
a 250 km/h

Fabricante

300-350 km/h

5.000000

271000

+74

IC3- Siemens

300-350 km/h

4.300000

243000

+55

Talgo-Adtranz

250-270 km/h

2.300000

156000

-

Caf-Alstom

Tabela 4 – Custo de alguns comboios TGV

O custo total da modernização da linha do Norte será segundo a REFER de quase 300
milhões de contos tendo sido já gastos cerca de 70 milhões dessa verba.

Rapidez de transporte

Melhorar linha Norte / Sul

+

Construir linha Norte / Sul em AV

+++

Construir linha Norte / Sul em VE

++

Construir 1 linha transversal em AV

+

Construir 2 linhas transversais em VE

+

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

++
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Para quantificarmos estas opções desta forma, atendemos aos objectivos da rede
ferroviária de AV para Portugal que são para as mercadorias, ligar o nosso território e
portos à rede da U.E., em bitola europeia, para permitir o seu livre-trânsito para a U.E.
e, para passageiros, ligar Lisboa ao Porto a cerca de 1 H e 30 min. e ambas a Madrid em
3 horas ou menos.

Segundo a REFER, “A modernização prevê velocidades máximas de 220 km/h em 159
quilómetros do percurso, de 160/200 km/h em 125 quilómetros e inferiores a 160 km/h
nos restantes 48 quilómetros da linha.”.

Atendendo às distâncias entre cidades e às velocidades médias de cada comboio, é
possível fazer uma estimativa dos tempos das várias viagens:

Tipo de comboios

Vel. MÁXIMA

Vel. MÉDIA

VE

VELOCIDADE
ELEVADA

250 Km/h

187, 5 Km/h

AV

ALTA VELOCIDADE

350 Km/h

240 Km/h

Tabela 5 – Velocidades dos diferentes tipos de comboios

VIAGEM PARA MADRID
? deitado

T deitado

Distância a
Madrid

Tempo de
viagem

Tipo de
comboio

Distância a
Madrid

Tempo de
viagem

Tipo de
comboio

Lisboa

620

2 H e 35 min

AV-350

600

2 H e 30 min

AV-350

Porto

520

2 H e 46 min

VE-250

720

3H

AV-350

Aveiro

465

2 H e 30 min

VE-250

665

2 H e 46 min

AV-350

Coimbra

530

2 H e 50 min

VE-250

610

2 H e 33 min

AV-350

Leiria

590

3 H e 09 min

VE-250

560

2 H e 20 min

AV-350

500

2 H e 05 min

AV-350

Cidades

Entroncamento

-

Tabela 6 – Tempos de viagem para Madrid
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VIAGEM NA LINHA NORTE / SUL
? deitado
T deitado
Distância a
Lisboa

Tempo de
viagem

Tipo de
comboio

Distância a
Lisboa

Tempo de
viagem

Tipo de
comboio

Porto

300

1 H e 36 min

VE-250

300

1 H e 15 min

AV-350

Aveiro

245

1 H e 18 min

VE-250

245

1 H e 01 min

AV-350

Coimbra

200

1 H e 04 min

VE-250

200

0 H e 50 min

AV-350

Leiria

145

46 min

VE-250

145

0 H e 36 min

AV-350

Cidades

Tabela 7 – Tempos de viagem na linha Norte / Sul

População servida

Construir 1 linha transversal em AV

0

Construir 2 linhas transversais em VE

++

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

++

As opções relativas à linha Norte / Sul não afectam esta área de decisão, uma vez que a
população servida será a mesma. Já a construção de uma ou duas linhas transversais faz
variar o número de pessoas beneficiadas, não só porque se forem construídas 2 linhas a
população do Norte do país fica favorecida relativamente à construção de 1 linha, mas
também porque construindo 2 linhas, a linha mais a Sul poderá passar por Évora e
Badajoz que são as maiores cidades da região. Através do seguinte gráfico (Figura 16) é
possível observar a quantidade de pessoas beneficiadas com a linha a passar pela
margem Sul do Tejo:
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Região de Madrid
5,5 milhões

Região da Extremadura
1 milhão

Região de Lisboa
3,3 milhões

80 mil

55 mil

140 mil

Évora

Badajoz

50 mil

Marg Norte
2,6 milhões

Marg Sul
700 mil

Lisboa

Pinhal Novo
R. frio

Mérida

Cáceres

T. Reina

Madrid

Figura 18 – População existente entre Lisboa e Madrid na solução “? deitado”

Segundo Rui Rodrigues, da Sociedade de Geografia de Lisboa, “O modelo do ? tem a
grande vantagem de provocar uma muito maior interacção entre as diferentes Regiões
de Portugal e Espanha, ao contrário do que acontece com o modelo do T, que só origina
tráfego entre o eixo Norte / Sul e Madrid.”
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Satisfação das autarquias

Melhorar linha Norte / Sul

-

Construir linha Norte / Sul em AV

+

Construir linha Norte / Sul em VE

+

Construir 1 linha transversal em AV

0

Construir 2 linhas transversais em VE

+++

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

+++

Uma ligação directa de Lisboa a Cáceres (“T deitado”) deixaria de fora um importante
mercado de cerca 600 mil pessoas que vivem nas regiões de Badajoz e Mérida, uma vez
que deixaria de ter ligação a Lisboa e um acesso directo aos nossos portos de mar.

Rui Rio, presidente da Câmara Municipal do Porto afirma “O comboio de alta
velocidade deve, pois, abranger a totalidade do país, na medida do possível”. Assim
sendo, a construção de 2 linhas transversais sai beneficiada.
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Concorrência com os aviões
Melhorar linha Norte / Sul

0

Construir linha Norte / Sul em AV

++

Construir linha Norte / Sul em VE

+

Construir 1 linha transversal em AV

+

Construir 2 linhas transversais em VE

0

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

+

Fazendo uma breve comparação dos tempos da viagem Porto / Lisboa nos diversos
meios de transporte:

Transporte em

Tempo de viagem

2000

Transporte em
2004

Tempo de viagem

Comboio Alfa

3 H e 15 min

Comboio Alfa

2 H e 15 min

Automóvel

2 H e 30 min

Automóvel

2 H e 30 min

Avião sem bagagem

1 H e 40 min

Avião sem bagagem

1 H e 40 min

Avião com bagagem

2 H e 20 min

Avião com bagagem

2 H e 20 min

Tabela 8 – Comparação entre tempos de viagens

A grande diferença de tempo de viagem no comboio verificada entre 2000 e 2004 devese aos diversos melhoramentos na linha Norte / Sul que têm vindo a ser introduzidos.
No entanto estes melhoramentos apenas preparam a linha para velocidades na ordem
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dos 220 km/h em algumas zonas (14,7%) sendo a maioria da linha preparada para
velocidades na ordem dos 140 – 160 km/h.

É fácil de perceber que a construção de uma nova linha em VE iria trazer tempos de
viagem inferiores e se a nova linha fosse construída em AV os tempos seriam mesmo
“pulverizados”, tornando-se assim a alternativa mais rápida para quem se quer deslocar
de Lisboa para o Porto:

Nova linha em VE

Nova linha em AV

Velocidade média

187,5 km/h

240 km/h

Tempo de viagem

1 H e 35 min

1H e 15 min

Tabela 9 – Comparação entre tipos de linhas na Linha Norte / Sul

Interligação com a rede Espanhola

Melhorar linha Norte / Sul

-

Construir linha Norte / Sul em AV

+

Construir linha Norte / Sul em VE

+

Construir 1 linha transversal em AV

-

Construir 2 linhas transversais em VE

++

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

++
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Neste critério há dois pontos fundamentais a serem analisados: a diferença de bitola
ibérica e europeia e a ligação a Espanha por Este.

Por razões defensivas, a Espanha decidiu em 1844, alterar a sua bitola (distância entre
carris em alinhamento recto), obrigando Portugal a proceder à mesma alteração para
possibilitar as ligações ferroviárias entre os dois países. Hoje em dia, com a Europa cada
vez mais global, esta diferença de bitola prejudica todas as ligações ferroviárias da
Península Ibérica com o resto da Europa. Assim, a opção de melhoramento da linha
Norte / Sul não contempla esta mudança para bitola europeia, prejudicando as ligações
para a Europa. A construção de uma nova linha Norte / Sul será em bitola Europeia,
possibilitando assim uma ligação eficaz em Vigo e com o resto da rede AV nacional.

Relativamente às ligações por Este, se Portugal optar por construir apenas uma ligação
(“T deitado”), esta terá que ser pelo Norte de Lisboa (para o Porto e Lisboa ficarem à
mesma distância de Madrid), o que obrigaria que essa linha se conectasse com as linhas
espanholas em Cáceres, obrigando Portugal a construir cerca de 100 km de linha em
território Espanhol, entre a fronteira e Cáceres (Figura 21). Já a opção de construção de
2 linhas é mais eficaz neste critério, uma vez que contempla uma ligação a Badajoz e
outra a Salamanca, coexistindo assim com a rede Espanhola (Figuras 19 e 20).
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Figura 19 – A rede ibérica de Alta Velocidade na hipótese “? deitado”

Figura 20 – A rede ibérica de Velocidade Elevada na hipótese “? deitado”
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Figura 21 – O “T deitado”

Desenvolvimento do país (mais valias)

Melhorar linha Norte / Sul

0

Construir linha Norte / Sul em AV

+

Construir linha Norte / Sul em VE

+

Construir 1 linha transversal em AV

+

Construir 2 linhas transversais em VE

+++

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

+++
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Como assegura Rui Rodrigues, “A futura linha Lisboa – Évora – Badajoz – Madrid iria
criar novas oportunidades em todos os locais de paragem do Alentejo, por Évora e Caia
ficarem ligadas à futura rede. Muitos utentes poderiam viver em Évora e trabalhar em
Lisboa, porque a viagem só demorará cerca de 30 minutos, além desta cidade passar a
ter um grande desenvolvimento do turismo cultural. O Alentejo será a região que maior
crescimento sofrerá, tendo em conta o seu estado actual, e a nova linha Lisboa –
Badajoz será uma das formas de viabilizar o desenvolvimento harmonioso do nosso
País.”

Ainda segundo o mesmo autor, “A região Norte teria muito mais a lucrar se fossem
melhoradas as ligações do Porto a Salamanca – Medina – Madrid e Valladolid – Burgos
- França em linha de Velocidade Elevada ligando também o porto de Leixões a essa
Região para também efectuar o transporte de mercadorias. Deveria ser estudada a
ligação do porto de Aveiro a esta linha e incluir Viseu neste percurso. A ligação em “T
deitado” irá prejudicar imenso a Região Norte e da Beira Alta e fará com que o interior
seja ainda mais abandonado. O porto de Leixões perderia perante Vigo.”

Impacto ambiental

Melhorar linha Norte / Sul

++

Construir linha Norte / Sul em AV

-

Construir linha Norte / Sul em VE

-

Construir 1 linha transversal em AV

-

Construir 2 linhas transversais em VE

- -

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

- -
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Relativamente ao impacto ambiental, a construção de novas linhas sai claramente
prejudicada relativamente ao melhoramento das linhas existentes.

Sendo assim, o melhoramento da linha Norte / Sul causa um menor impacto ambiental
do que a construção de uma nova linha.

No caso das linhas transversais, a construção de duas linhas em vez de uma única traz,
obviamente, o dobro de expropriações, abate de árvores, demolição de edifícios, …,
sendo por isso, o impacto ambiental bastante mais negativo.

Interligação da rede AV com as redes suburbanas

Melhorar linha Norte / Sul

- -

Construir linha Norte / Sul em AV

+

Construir linha Norte / Sul em VE

+

Construir 1 linha transversal em AV

0

Construir 2 linhas transversais em VE

+

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

+

Manuel Tão recorda: “O outro problema da actual linha Lisboa – Porto, (…) consiste
na promiscuidade do tráfego, e na dificuldade de programar marchas de
características muito díspares nos mesmos canais – horários. Rápidos, Inter-Regionais,
Comboios de Carvão com 2250 toneladas rebocadas, TECO´s, UTE´s parando em
todas as estações e apeadeiros... o Lisboa – Porto é uma espécie de “pau para toda a
mobília” da rede ferroviária Portuguesa, com todos os problemas daí decorrentes.
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Pode dizer-se que, fazendo uma analogia com o mundo rodoviário, a Linha Lisboa –
Porto é uma espécie de “Nacional 1”, passando dentro de povoações e cheia de
remendos de todo o tipo. O País necessita duma “Auto-Estrada Ferroviária”, sob pena
dos serviços de passageiros se resumirem, daqui a alguns anos, a apenas suburbanos
das duas maiores cidades.”
Assim, é fácil de perceber que caso não seja construída uma nova linha Norte / Sul a ser
utilizada exclusivamente por comboios de Alta Velocidade, as dificuldades de
coexistência dos vários tipos de comboio irá ser enorme.
Relativamente às linhas Oeste / Este, com a existência de 2 linhas torna-se mais fácil
programar os horários dos comboios, uma vez que há mais possibilidades de horários,
podendo partir 2 comboios com reduzidas diferenças horárias, por cada uma das linhas,
e ainda mais importante, torna-se assim possível que comboios de mercadorias de
Velocidade Elevada circulem pela linha mais a Norte (servindo assim os portos de
Leixões e Aveiro) e comboios de passageiros de Alta Velocidade circulem pela linha
mais a Sul ao me smo tempo.
Preço dos bilhetes
Melhorar linha Norte / Sul

-

Construir linha Norte / Sul em AV

- -

Construir linha Norte / Sul em VE

-

Construir 1 linha transversal em AV

- - -

Construir 2 linhas transversais em VE

0

Construir 2 linhas transversais (1 em VE e 1 em AV)

-
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Antes de mais, vamos verificar que o TGV não irá ser caro para os passageiros: um
estudo realizado pela Consultora Belga TRANSURB (1995), realizado para a CP, no
corredor Lisboa – Porto – Braga, dava-se conta que na rodovia (cerca de 90% do
mercado), os Valores do Tempo se situavam, já em meados dos anos 90, em uns
surpreendentes 0,50 Euros/Minuto (Lazer) e 2 Euros/Minuto (Negócios). Um passageiro
de Lazer que pagasse 33 Euros (preço proporcional pela distancia aos praticados no
AVE Madrid - Sevilha) – em lugar dos 17,5 Euros actuais do “pendular”, por uma
“Turística” Lisboa – Porto, com uma viagem em 1h30min, ia poupar, qualquer coisa
como uma hora, ou seja, um ganho de 60 minutos, ou seja um benefício de 30 Euros.

Posto isto, sabendo que de acordo com os especialistas, para a viagem Porto – Lisboa,
“O custo de cada bilhete em 2ª classe, de ida e volta, deverá ser menos de metade do
custo de uma viagem em automóvel, entre as duas maiores cidades do País, porque a
grande percentagem das viaturas, na A1, transporta apenas 1 ou 2 pessoas”, estimando
o custo médio do bilhete de 2ª classe, por km, em 7 cêntimos para comboios de
Velocidade Elevada e em 13 cêntimos para comboios de Alta Velocidade, e utilizando
os dados existentes relativamente ao funcionamento dos comboios de Alta Velocidade
de outro países, é possível prever os preços dos bilhetes para Portugal:

VIAGEM PARA MADRID
? deitado

T deitado

Distância
a Madrid

Preço dos
bilhetes

Tipo de
comboio

Distância
a Madrid

Preço dos
bilhetes

Tipo de
comboio

Lisboa

620

€ 81,84

AV-350

600

€ 79,20

AV-350

Porto

520

€ 36,40

VE-250

720

€ 95,04

AV-350

Aveiro

465

€ 32,55

VE-250

665

€ 87,78

AV-350

Coimbra

530

€ 37,10

VE-250

610

€ 80,52

AV-350

Leiria

590

€ 41,30

VE-250

560

€ 73,92

AV-350

-

-

500

€ 66,00

AV-350

Cidades

Entroncamento

Tabela 10 – Estimativa dos preços dos bilhetes na viagem para Madrid
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VIAGEM NA LINHA NORTE / SUL
? deitado

T deitado

Distância a
Lisboa

Preço dos
bilhetes

Tipo de
comboio

Distância a
Lisboa

Preço dos
bilhetes

Tipo de
comboio

Porto

300

€ 21,00

VE-250

300

€ 39,60

AV-350

Aveiro

245

€ 17, 15

VE-250

245

€ 32,34

AV-350

Coimbra

200

€ 14,00

VE-250

200

€ 26,40

AV-350

Leiria

145

€ 10,15

VE-250

145

€ 19,14

AV-350

Cidades

Tabela 11 – Estimativa dos preços dos bilhetes na viagem na linha Norte / Sul

Com a análise destes dados, é fácil de perceber que a alternativa do “T deitado” é
claramente mais cara para os passageiros, em virtude quer das maiores distâncias, quer
do custo em Alta Velocidade ser superior.

Estamos agora em condições de elaborar um quadro (Tabelas 12 e 13) que resume todas
estas análises dos critérios de comparação aplicados às diversas opções:

AAAAAAAAAA
- 71 -

TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO

AAAAAAAAAAA

Solução

A

B

C

D

E

F

G

H

Linha N / S

Melhorar

Melhorar

Melhorar

Construir
em AV

Construir
em AV

Construir
em AV

Construir
em VE

Construir
em VE

Linhas
transversais

1

2

2

1

2

2

2

2

AV ou VE

AV

VE

Misto

AV

VE

Misto

VE

Misto

Custos inicial e
de manutenção

Rapidez de
transporte

População
servida

Satisfação das
autarquias

Concorrência
com os aviões

Interligação
com a rede
Espanhola

Desenvolvimento
do país (mais
valias)

Impacto
ambiental

Interligação da
rede AV com as
redes
suburbanas

Preço dos
bilhetes

Tabela 12 – Quadro (gráfico) comparativo das várias hipóteses
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Para uma melhor percepção deste quadro, poderemos substituir os ícones, cuja função é
criar um impacto visual que permita uma fácil e rápida visualização da classificação de
determinada opção segundo um determinado critério, por uma classificação numérica.

A

B

C

D

E

F

G

H

Linha N / S

Melhorar

Melhorar

Melhorar

Construir
em AV

Construir
em AV

Construir
em AV

Construir
em VE

Construir
em VE

Linhas
transversais

1

2

2

1

2

2

2

2

AV ou VE

AV

VE

Misto

AV

VE

Misto

VE

Misto

1 - Custos
inicial e de
manutenção

2º

1º

2º

4º

3º

4º

1º

2º

2 - Rapidez de
transporte

4º

4º

3º

2º

2º

1º

3º

2º

3 - População
servida

2º

1º

1º

2º

1º

1º

1º

1º

4 - Satisfação
das autarquias

4º

2º

2º

3º

1º

1º

1º

1º

5 - Concorrência
com os aviões

3º

4º

3º

1º

2º

1º

3º

2º

6 - Interligação
com a rede
Espanhola

4º

2º

2º

3º

1º

1º

1º

1º

7 – Desenvolvimento do país
(mais valias)

4º

2º

2º

3º

1º

1º

1º

1º

8 - Impacto
ambiental

1º

2º

2º

3º

4º

4º

4º

4º

9 - Interligação da
rede AV com as
redes suburbanas

4º

3º

3º

2º

1º

1º

1º

1º

10 - Preço dos
bilhetes

4º

1º

2º

5º

2º

3º

1º

2º

Solução

Tabela 13 – Quadro (numérico) comparativo das várias hipóteses
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Analisando mais detalhadamente este quadro (Tabelas 12 e 13) verificamos facilmente
que há opções que são mais convenientes segundo determinados critérios e outras
opções que são mais favoráveis do ponto de vista de outros critérios. No entanto,
podemos concluir que as soluções E, F, G e H são globalmente mais satisfatórias. A
nossa atenção deve também recair sobre a hipótese D, uma vez que é a que representa o
modelo “T deitado” que é a hipótese defendida pelo governo até agora.

Podemos facilmente verificar que a solução E é dominada pela solução H, significando
isto que a solução H é sempre igual ou mais favorável do que a solução E, segundo os
diferentes critérios. Assim sendo, podemos desprezar a solução E, o que representa uma
vantagem deste método.

As soluções B e G são as mais indicadas do ponto de vista dos custos inicial e de
manutenção, sendo a solução G mais favorável do que B em todos os outros critérios,
excepto no impacto ambiental.

Para podermos realizar uma comparação mais detalhada, vamos fazer uso de um novo
gráfico do SCA, a Análise de Vantagem Comparativa. Vamos recorrer a este gráfico
para comparar as soluções D (T deitado) e H (? deitado), e as soluções que são
globalmente mais satisfatórias (F, G e H) duas a duas.
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Figura 22 – Análise das Vantagens Comparativas
entre D (T deitado) e H (? deitado)

Vantagem para D
Extrema

Considerável

Vantagem para H
Significante Marginal | Marginal Significante Considerável
Negligenciável

Extrema

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Áreas combinadas
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Figura 23 – Análise das Vantagens Comparativas entre F e H

Vantagem para F
Extrema

Considerável

Vantagem para H
Significante Marginal | Marginal Significante Considerável
Negligenciável

Extrema

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Áreas combinadas
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Figura 24 – Análise das Vantagens Comparativas entre G e H

Vantagem para G
Extrema

Considerável

Vantagem para H
Significante Marginal | Marginal Significante Considerável
Negligenciável

Extrema

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Áreas combinadas
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Figura 25 – Análise das Vantagens Comparativas entre F e G
Vantagem para F
Extrema

Vantagem para G

Considerável

Significante Marginal | Marginal Significante Considerável
Negligenciável

Extrema

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

Áreas combinadas
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Fazendo uma análise destes últimos quadros (Figuras 22 a 25) podemos chegar às
seguintes conclusões:
Ø Torna-se assim mais fácil verificar que a solução H é globalmente mais
vantajosa do que a solução D. As únicas áreas de comparação onde D apresenta
uma vantagem significante sobre H são a Concorrência com os aviões e o
Impacto ambiental. No entanto H é extremamente mais vantajosa considerando
a área de comparação Preço dos bilhetes, é consideravelmente mais vantajosa
em áreas de comparação como os Custos iniciais e de manutenção,
Desenvolvimento do país e ainda apresenta vantagens em quase todos as áreas
de comparação restantes.
Ø Como seria fácil de prever através da análise dos quadros resumo das soluções,
as hipóteses F e H são bastante semelhantes quando analisadas pela maioria das
áreas de comparação. Se considerarmos que todas as áreas de comparação têm
pesos semelhantes, a solução H apresenta uma vantagem marginal quando
consideramos uma análise global, uma vez que apresenta uma vantagem
considerável no critério Custos inicial e de manutenção e uma vantagem
significante no critério Preço dos bilhetes, e apenas apresenta desvantagens
significantes nos critérios Rapidez de transporte e Concorrência com os aviões.
No entanto, se os pesos atribuídos a cada área de comparação forem diferentes,
a solução F poderia ser a mais indicada.
Ø Fica claro nesta análise que estas duas hipóteses (G e H) são muito semelhantes
e as vantagens que cada uma apresenta num determinado critério é anulada
pelas desvantagens que apresenta noutro critério. Resulta daqui que só a equipa
de decisão poderá decidir qual a melhor solução, dando diferentes pesos a cada
uma das áreas de comparação.
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Ø Apesar de muito equivalentes, estas duas soluções (F e G) apresentam-se no
entanto, muito díspares em determinadas áreas de comparação, como os Custos
inicial e de manutenção e o Preço dos bilhetes (nos quais G é claramente mais
vantajosa) e na Rapidez de transporte e na Concorrência com os aviões (nos
quais a vantagem está do lado de F). Mais uma vez, cabe ao agente de decisão o
papel de pesar cada área de comparação para então chegar a uma solução mais
vantajosa.

Para concluir esta análise comparativa, consideramos importante resumir toda a
informação e as conclusões a que chegamos até ao momento:
•

As soluções F, G e H são muito semelhantes do ponto de vista das vantagens
apresentadas, sendo umas mais benéficas segundo uma determinada área de
comparação e mais prejudiciais quando analisadas conforme outra área de
comparação. É ao responsável pela decisão que compete dar a importância
que acha devida a cada área de comparação e assim escolher qual a melhor
solução segundo esses critérios.

•

Todas as outras soluções são globalmente menos vantajosas do que F, G e H.

•

A solução “T deitado” (D), quando comparada directamente com a solução
“? deitado” (H), apresenta menos vantagens se considerarmos todas as áreas
de decisão com igual importância. A mesma conclusão poderíamos obter se
comparássemos a solução D com as soluções F ou G, uma vez que estas são
muito semelhantes à solução H.

MODO DE ESCOLHER (CHOOSING MODE)

Neste modo vamos analisar as incertezas anteriormente referidas para tentar perceber de
que maneira estas poderão influenciar o agente de decisão na escolha da solução.
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1 - Custo real do projecto

Dependendo da solução adoptada, o projecto poderá ter custos muito diferentes, uma
vez que o custo de construção das linhas pode variar entre 300 mil euros e 60 milhões
de euros por km, dependendo de vários factores como tipo de terrenos, região de
construção, acidentes geográficos, …

Para além desta grande disparidade de custos, temos também que contar com as
derrapagens económicas que sempre acontecem durante a construção de grandes obras,
como podemos constatar pelo exemplo da construção do TGV Est (Paris – Estrasburgo)
que com uma extensão de 450 km entrará em funcionamento em 2006. Inicialmente o
custo estimado era de 4950 milhões de € (11 milhões de € por km), mas actualmente o
custo estimado é já de 6400 milhões de € (14,2 milhões de € por km), representando
uma variação de 29 %.

2 - Recessão económica

O país, tal como todo o mundo encontra-se numa situação económica de recessão, o que
causa dificuldades acrescidas para o investimento em obras de grande envergadura,
ainda mais depois do grande esforço financeiro que foi para o Estado a construção de
vários estádio s de futebol com vista à organização do Europeu de Futebol em 2004.

Esta situação económica do país penaliza claramente as soluções em que os custos serão
maiores.

3 - Financiamento

Dependendo da rapidez da decisão por parte do governo, o financiamento deste projecto
poderá ter diversas proveniências. Caso esta decisão seja feita até 2004 (altura da
entrada de novos membros para a União Europeia) o projecto poderá ser financiado a
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80% a fundo perdido, enquadrado no QCA III. Estes níveis de comparticipação são
possíveis graças ao carácter transeuropeu do projecto TGV, a desenvolver em regiões
periféricas da União Europeia. Mas este financiamento poderá ser rapidamente desviado
para outros países caso a decisão não seja tomada rapidamente.

No entanto, esta área de incerteza afecta por igual todas as soluções.

4 - Rede Espanhola

Apesar de a rede Espanhola de AV estar já definida e em alguns casos construída ou em
construção, as suas ligações a Portugal poderão ainda ser alteradas se tal for benéfico
para os dois governos.

Neste momento, a rede Espanhola está projectada para chegar, entre outros, a Vigo,
Badajoz e Salamanca, o que beneficia claramente a hipótese “? deitado”. Já a hipótese
“T deitado” fica prejudicada uma vez que a ligação a Espanha seria por Cáceres que fica
longe da fronteira e obrigaria o governo Português a construir a ligação desde a fronteira
até Cáceres.

Apresentamos de seguida um grafo de incertezas onde tentamos verificar qual o tipo de
incertezas, de acordo com o método SCA, onde se integram estas quatro áreas de
incerteza (Figura 26).

AAAAAAAAAA
- 82 -

TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO

AAAAAAAAAAA

IA

Incertezas sobre o
Ambiente de
trabalho

4 ?
1?

+ relevante

3?

2?

IR

IV

Incertezas sobre
escolhas em
agendas
Relacionadas

Incertezas sobre
Valores

Figura 26 – Grafo de Incertezas

Assim, classificamos a área de incerteza “Rede Espanhola” como sendo um misto de IA
e IR e não muito relevante, uma vez que exige respostas técnicas e está dependente de
outras soluções.

A área de incerteza “Financiamento” foi classificada como uma junção de IV e IR e
bastante relevante, pois é sem dúvida uma questão política e está também dependente da
altura do início do projecto para serem definidos os financiamentos europeus, uma vez
que em 2004 a União Europeia irá ser alargada.

A área de incerteza “Custo real do projecto” é quase exclusivamente uma questão
política e como tal foi classificada maioritariamente IV, e é também bastante relevante.
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A “Recessão Económica” não é muito relevante de momento e foi classificada como
sendo quase exclusivamente IR, uma vez que depende das ligações existentes entre as
várias soluções.

4.3 - Matriz SWOT
Com esta abordagem, procuramos tentar melhorar a tomada de decisão, através da
elaboração de estratégias globais.

Após

uma

cuidadosa

identificação

dos

pontos

fortes/fracos

e

das

ameaças/oportunidades, conseguimos, através de combinações, definir estratégias que
possam eliminar os pontos fracos, baseando-nos nos pontos fortes e evitar as ameaças
tirando vantagem das oportunidades.

Achamos interessante aplicar este método à hipótese do “T deitado”, já que esta
hipótese, (após a aplicação do SCA), ficou relegada para segundo plano (Tabela 14).
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Ameaças
• Concorrência dos transportes aéreos e
rodoviários
• Concorrência do Alfa Pendular
• Limites sonoros/poluição
• Expropriações de terrenos
• País em recessão económica
• Impacto ambiental

Oportunidades
• Criação de novos postos de trabalho
• Descongestionamento aéreo/rodoviário
• Captação da indústria, serviços, turismo
• Utilização da AV

• Aproveitar o financiamento Europeu já
que o país se encontra em recessão
económica
• Utilizar os tempos de viagem assim
como o conforto como factor de
desequilíbrio perante a concorrência
• A energia utilizada além de agradar aos
ambientalistas, é factor decisivo para
o cumprimento dos limites de
poluição

• Diminuir ao máximo os tempos de
viagem aproveitando a AV de
maneira a aumentar o conforto e o
consequente nº de clientes,
contribuindo para um
descongestionamento do tráfego aéreo
e rodoviário

Pontos fortes
• Energia utilizada
• Tempo de viagem
• Conforto
• Financiamento Europeu até 80%

• Investir em preços bastante
competitivos para fazer face à
concorrência

• Compensação (por parte do governo)
face aos investimentos elevados, com
a criação de novos postos de trabalho
• Investir em publicidade de maneira a
inverter a imagem negativa dos
comboios
• Apostar em preços mais competitivos
(combatendo desta maneira a imagem
negativa dos comboios) para assim
aumentar o nº de clientes,
descongestionando o tráfego quer
aéreo quer rodoviário

Pontos fracos
• Imagem dos comboios em baixa
• Preços previsivelmente pouco
competitivos
• Centralização
• Investimento imediato
• Investimentos elevados
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Tabela 14 – Matriz SWOT para o “T deitado”
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Numa tentativa de recuperar a hipótese do “T deitado”, construiu-se uma matriz SWOT
(Tabela 14), onde constam algumas estratégias que poderão ser bastante interessantes.
Sem querer destacar nenhuma estratégia específica podemos realçar alguns aspectos
fundamentais:
•

“Diminuir os tempos de viagem…”

•

“Aproveitar o financiamento Europeu…”

•

“Investir em preços bastante competitivos…”

•

…
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5 – Comentários finais
Neste trabalho “TGV nos Carris – estudo pelos métodos soft da IO” procurou-se
analisar e estruturar um problema de grande importância para Portugal e de grande
complexidade e que tem vindo a ser discutido em diversos meios – a construção da rede
ferroviária de alta velocidade no país.

O suporte científico a todo o trabalho desenvolvido esteve numa abordagem por
métodos soft da Investigação Operacional, tendo sido escolhido como método base o
Strategic Choice Approach (SCA) e para métodos auxiliares o Strategic Choice Options
Development and Analysis (SODA) com os Mapas Cognitivos e a Matriz SWOT
(Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats).

Se o SODA ajuda o indivíduo e o colectivo na clarificação e compreensão do problema,
o SCA ajuda a explorar as incertezas, comparando as diversas hipóteses e contribuindo
para a escolha da hipótese mais favorável dentro de determinado contexto. Por sua vez,
a análise SWOT será, numa última abordagem, uma tentativa de melhorar e suportar a
tomada de decisão através da definição de estratégias.

Depois de estudado este problema, a alternativa que parece mais viável/adequada,
atendendo a um peso equitativo entre os critérios de comparação utilizados na aplicação
do método SCA (Capítulo 4.2) será o modelo do “? deitado”. Esta alternativa, quando
comparada directamente com a alternativa proposta pelo Governo “T deitado” é, pela
análise aqui apresentada claramente mais benéfica.

A análise e a escolha respeitam o princípio da robustez, uma vez que se procura não
comprometer qualquer sempre flexibilidade para o futuro (as escolhas são feitas sem
anular as restantes hipóteses). O princípio da variedade também é respeitado uma vez
que a melhor escolha fica em aberto até à obtenção de mais informação que permita
baixar o nível de incerteza.
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No entanto, entende-se que antes de uma decisão sobre a construção destas linhas
ferroviárias, é imprescindível explorar as incertezas referidas, principalmente da
incerteza “Rede Espanhola”, uma vez que ela poderá alterar significantemente o trajecto
escolhida para a rede Portuguesa.

De momento ainda nada está decidido como se comprovou pelo contacto feito junto da
RAVE [C07], pela pessoa da Dr.ª Ana Melo Leitão que afirmou “Neste momento não
nos é possível disponibilizarmos informações relativas a traçados.”, e também por
notícias [C02] vindas a público nos últimos tempos onde é dito “A instalação, em
Portugal, de uma linha de comboio em alta velocidade continua nas vias da
indefinição. (…) no nosso país continua a discutir-se – sem resultados práticos – se o
TGV nacional irá ligar ao espanhol em Badajoz ou Cáceres, (…)”. Na mesma notícia
chega-se mesmo a acusar os políticos de toda esta indecisão: “Pior que todo este
diálogo de surdos é o facto de ainda não existir, sequer, um trajecto definido para o
nosso território.” e também a pressagiar “Alta velocidade em Portugal? Sim, mas
devagar!...”
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