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Conferência
“UM PLANO DE ACÇÃO PARA OS GRANDES PROJECTOS DE OBRAS PÚBLICAS”
(PAGPOP 2010 - 2022)
S. Pompeu Santos, Engenheiro Civil
1. Pressupostos
O “Plano de Acção para os Grandes Projectos de Obras Públicas” (PAGPOP 2010 - 2022) assenta nos
seguintes pressupostos:
- Os Grandes Projectos de Obras Públicas (GPOP): rede de Alta Velocidade Ferroviária (AVF) e Novo
Aeroporto de Lisboa (NAL), são estruturantes para alavancar o desenvolvimento do país;
- Os GPOP, tal como estão programados, obrigam a investimentos muito “pesados”: cerca de 2000
milhões de euros/ano, nos próximos 7 anos, o que não é comportável, dada a difícil situação
económica e financeira do país;
- As soluções propostas pelas agências do MOPTC (RAVE/NAER) estão desarticuladas, não
permitindo potenciar as sinergias produzidas por cada um deles;
- A rede ferroviária espanhola em bitola UIC (europeia) para mercadorias está atrasada, pelo que a
ligação de Portugal à Europa não vai ser para breve.
2. Linhas estratégicas
O plano foi elaborado de acordo com os seguintes linhas estratégicas:
- Os projectos deverão ser realizados por fases, de modo a tirar o máximo partido dos investimentos
que forem sendo feitos;
- Os projectos deverão ser realizados através de investimento público, recorrendo a fundos europeus e
dívida a contrair pela REFER e pela ANA, junto da banca de investimento;
- Os projectos poderão ser realizados adoptando um montante moderado de investimento anual: cerca
de 600 milhões de euros/ano (menos de 0,4% do PIB), muito inferior ao programado.
3. Objectivos estratégicos
Os objectivos estratégicos do PAGPOP são conseguir, num
curto espaço de tempo e com custos baixos: 1) Uma
ligação ferroviária rápida de passageiros e de mercadorias
a Madrid; 2) Reduções significativas e progressivas na
ligação ferroviária de passageiros ao Porto.
4. Execução
Quanto ao NAL, a sua construção será adiada por 5 anos,
para o horizonte: 2018 - 2022.
Quanto à rede de AVF, será construída em duas fases:
Fase 1 (até 2016): Construção de troços das linhas Lisboa-Caia
e Lisboa - Porto, com travessas de dupla fixação a funcionar
em bitola ibérica, que são ligados à rede de AVF espanhola
através de um intercambiador na zona da fronteira, no Caia.
Fase 2 (a terminar quando houver ligação de mercadorias a
França, em bitola UIC, por volta de 2020): Construção da
TTT (Ponte Chelas - Barreiro) e dos restantes troços
dessas linhas, em bitola UIC, e mudança da bitola dos
troços da Fase 1 para bitola UIC.
Ambas as linhas de AVF serão para tráfego misto
(passageiros + mercadorias). Apresentam-se no mapa
anexo os diferentes troços para a construção das linhas.
Entre outras vantagens, esta solução permite: 1) Adiar a
construção da TTT por 5 anos; 2) O uso das novas linhas pelos
actuais comboios da CP durante mais algum tempo; 3) Dispensar
a construção da linha para mercadorias, em bitola ibérica, Évora - Caia (estimada em 250 milhões de euros).

.A Fase 1 será dividida em duas subfases:
Subfase 1.1: 2010-2012 (2,5 anos), constituída pela construção do troço Caia - Pinhal Novo da linha Lisboa
-Caia e de um pequeno ramal, a seguir ao intercambiador, de ligação à linha de ferrovia convencional do
lado de Espanha. Simultaneamente será construído o troço Grândola - Sines (uma via com 3 carris).
A construção do troço Caia - Pinhal Novo, com uma extensão de 175 km, terá um custo de cerca de 1200
milhões de euros, dos quais metade em fundos europeus (Nota: nas outras obras a comparticipação de fundos
europeus será de apenas 15-20%). Com a estação em Entrecampos e usando a ponte 25 de Abril, permitirá
fazer Lisboa - Madrid em 3 horas, ou seja, apenas mais 15 minutos que se o percurso fosse todo em AVF.
Subfase 1.2: 2013-2016 (4 anos), constituída pela construção de 7 troços da linha Lisboa - Porto, entre
Porto e V. N. Rainha (até à intercepção com a linha do Norte); estes troços são, por sua vez,
agrupados em três “tranches” e interligados com a linha do Norte.
Com a estação na Gare do Oriente, ter-se-á, assim, sucessivamente, na viagem Lisboa - Porto. Com a
construção dos troços 1/3/5, numa extensão de 69 km e um custo de 900 milhões de euros, um tempo
de 2h05, em 2014. Seguidamente, com a construção do troço 7, numa extensão de 118 km e um custo
de 1300 milhões de euros, um tempo de 1h35, em 2015. Finalmente, com a construção dos troços
2/4/6, numa extensão de 65 km e um custo de 800 milhões de euros, em 2016, um tempo de 1h20, ou
seja, apenas mais 5 minutos que se fosse tudo em AVF.
Isto é, no final da Fase 1, em 2016, com um investimento de 4300 milhões de euros, ou seja, cerca de
metade do custo total previsto para as duas linhas de AVF, ter-se-á: Lisboa - Madrid: 3h (logo em 2012) e
Lisboa - Porto: 1h20. Também, logo em 2012, haverá transporte de mercadorias Sines - Madrid.
A Fase 2: 2017-2022 (6 anos), compreenderá as seguintes obras:
- Construção da TTT (Ponte Chelas - Barreiro) -1ª Fase (só ferrovias: AVF + FC);
- Construção dos troços de AVF V. N. Rainha - NAL e Barreiro - NAL (carris montados em bitola UIC);
- Mudança da bitola dos troços de AVF construídos na Fase 1 para bitola UIC e remodelação dos
troços de ligação às estações existentes (Aveiro, Coimbra, etc), bem como do troço Poceirão Grandola (para vias de 3 carris);
- Construção da Estação Central em Chelas;
- Construção do NAL (em Pinhal Novo) - 1ª Fase (1 pista + aerogare parcial), com capacidade para 20
milhões de passageiros/ano,
as quais correspondem a um custo global de cerca de 4500 milhões de euros.
5. Conclusão
Com um investimento de cerca
de 8800 milhões de euros, ou
seja, cerca de 2/3 do previsto
para os GPOP, obtêm-se, em
2022, os seguintes resultados:
- AVF Lisboa - Madrid (em
bitola UIC): 2h43 (com a
estação em Chelas);
- AVF Lisboa - Porto (em bitola
UIC): 1h17 (com a estação em
Chelas)
- Mercadorias (em bitola UIC)
Portugal - Europa;
- NAL (em Pinhal Novo): 1ª
Fase
(20
milhões
de
passageiros/ano).
Apresenta-se no quadro anexo
o cronograma financeiro dos
investimentos, com a indicação
dos resultados obtidos e da
sua calendarização. Nesse quadro, a linha superior representa o custo total dos investimentos e a linha
inferior o esforço financeiro da responsabilidade do Estado, isto é, deduzindo os fundos europeus.

