


Zaragoza, 20.10.2009

PIRENE IV PIRENE IV PIRENE IV PIRENE IV –––– Melhoria das Redes de Transporte Melhoria das Redes de Transporte Melhoria das Redes de Transporte Melhoria das Redes de Transporte 
do Sudoeste Europeudo Sudoeste Europeudo Sudoeste Europeudo Sudoeste Europeu

LigaLigaLigaLigaçççção Ferrovião Ferrovião Ferrovião Ferroviáááária Sines/Elvasria Sines/Elvasria Sines/Elvasria Sines/Elvas

LuLuLuLuíííísa Soares sa Soares sa Soares sa Soares 

Direcção de Estudos e Estratégia

llsoares@refer.pt



1.1.1.1. Enquadramento e objectivos estratEnquadramento e objectivos estratEnquadramento e objectivos estratEnquadramento e objectivos estratéééégicosgicosgicosgicos

2. Caracterização do projecto

3. Articulação com os sistemas marítimo-portuário, logístico e Alta Velocidade

4. Ponto de situação do projecto

20.10.2009

Índice

3



� Abril de 2004Abril de 2004Abril de 2004Abril de 2004: PP n.º 16 
incluído na Lista dos 30 
Projectos Prioritários 
abrangidos pela TEN-T (Trans-
european Transport Network)

• Projecto PrioritProjecto PrioritProjecto PrioritProjecto Prioritáááário nrio nrio nrio nºººº 16: Eixo ferrovi16: Eixo ferrovi16: Eixo ferrovi16: Eixo ferroviáááário de transporte de mercadorias rio de transporte de mercadorias rio de transporte de mercadorias rio de transporte de mercadorias 
Sines/AlgecirasSines/AlgecirasSines/AlgecirasSines/Algeciras----MadridMadridMadridMadrid----ParisParisParisParis

1. Enquadramento e objectivos estratégicos
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• XIX Cimeira LusoXIX Cimeira LusoXIX Cimeira LusoXIX Cimeira Luso----Espanhola, Figueira da Foz, 7/8 de Novembro de 2003Espanhola, Figueira da Foz, 7/8 de Novembro de 2003Espanhola, Figueira da Foz, 7/8 de Novembro de 2003Espanhola, Figueira da Foz, 7/8 de Novembro de 2003

1. Enquadramento e objectivos estratégicos

� Acordada a ligação ferroviária de 
mercadorias do sistema portusistema portusistema portusistema portuáááário rio rio rio 
de Lisboa/Setde Lisboa/Setde Lisboa/Setde Lisboa/Setúúúúbal /Sines a Elvas bal /Sines a Elvas bal /Sines a Elvas bal /Sines a Elvas ––––
Badajoz Badajoz Badajoz Badajoz –––– Puertollano Puertollano Puertollano Puertollano –––– MadridMadridMadridMadrid

� Ligação estratégica para o 
desenvolvimento dos portos de portos de portos de portos de 
Sines e AlgecirasSines e AlgecirasSines e AlgecirasSines e Algeciras, aumentando os 
seus hinterlands

� No caso português, está associada 
com a necessidade do reforço da 
competitividade e da capacidade do competitividade e da capacidade do competitividade e da capacidade do competitividade e da capacidade do 
Porto de Sines Porto de Sines Porto de Sines Porto de Sines (e do arco Sines -
Setúbal - Lisboa)
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Rede Ibérica de Alta Velocidade 

Fonte: Cimeira Ibérica  de 2003 

Figueira da Ffoz 



� Plano Plano Plano Plano ““““Portugal logPortugal logPortugal logPortugal logíííísticosticosticostico””””, 9 de Maio de 
2006: Define rede nacional de plataformas 
logísticas onde se incluem as plataformas 
logísticas de Sines, Poceirão e Elvas/Caia e a 
necessidade de criação das respectivas 
acessibilidades, designadamente ferroviárias;

� OrientaOrientaOrientaOrientaçççções Estratões Estratões Estratões Estratéééégicas para o Sector gicas para o Sector gicas para o Sector gicas para o Sector 
FerroviFerroviFerroviFerroviááááriorioriorio, 28 de Outubro de 2006: ligação 
ferroviária entre o porto de Sines e 
Elvas/Badajoz considerada uma acção 
prioritária, articulando com as plataformas 
logísticas.
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• Documentos estratDocumentos estratDocumentos estratDocumentos estratéééégicos de Portugalgicos de Portugalgicos de Portugalgicos de Portugal

1. Enquadramento e objectivos estratégicos
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Percurso actual Sines/Elvas:  Cerca de 7hPercurso actual Sines/Elvas:  Cerca de 7hPercurso actual Sines/Elvas:  Cerca de 7hPercurso actual Sines/Elvas:  Cerca de 7h

� Percorrem-se trotrotrotroçççços de vos de vos de vos de váááárias linhasrias linhasrias linhasrias linhas, 
algumas já muito congestionadas

� PrioridadePrioridadePrioridadePrioridade atribuída aos comboios de comboios de comboios de comboios de 
passageirospassageirospassageirospassageiros

� CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticas de via restritivas sticas de via restritivas sticas de via restritivas sticas de via restritivas de alguns 
troços

Nova ligaNova ligaNova ligaNova ligaçççção Sines/Elvas:  Cerca de 4h ão Sines/Elvas:  Cerca de 4h ão Sines/Elvas:  Cerca de 4h ão Sines/Elvas:  Cerca de 4h 

� Melhores condicondicondicondiçççções de exploraões de exploraões de exploraões de exploraççççãoãoãoão

� Operação de comboios de carga atcomboios de carga atcomboios de carga atcomboios de carga atéééé 1600 1600 1600 1600 
toneladastoneladastoneladastoneladas

2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracterizaçççção do Projectoão do Projectoão do Projectoão do Projecto

ReduReduReduReduçççção da Distância e do ão da Distância e do ão da Distância e do ão da Distância e do 
Tempo de percursoTempo de percursoTempo de percursoTempo de percurso
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� Extensão de cerca de 290 km 290 km 290 km 290 km 

� Via úúúúnica electrificada a 25 nica electrificada a 25 nica electrificada a 25 nica electrificada a 25 kvkvkvkv

� Bitola ibBitola ibBitola ibBitola ibéééérica rica rica rica e travessas polivalentes travessas polivalentes travessas polivalentes travessas polivalentes 
que permitirão a futura migração da 
bitola com programação articulada com 
Espanha 

� Estações de cruzamento com 750 
metros 

� Pendentes até 12,512,512,512,5‰‰‰‰

� Eixo interoperável que, a prazo, será
equipado com ETCS nETCS nETCS nETCS níííível 1vel 1vel 1vel 1

� Velocidade de projecto de 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h 

� Investimento total estimado de 750 M750 M750 M750 M€€€€

� Conclusão prevista para 2013201320132013

2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracterizaçççção do Projectoão do Projectoão do Projectoão do Projecto
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� Contempla a construconstruconstruconstruçççção de três novos ão de três novos ão de três novos ão de três novos 
trotrotrotroççççosososos de linha:

� Sines/Grândola

� Variante de Alcácer 

� Troço Évora/Elvas

� E a modernizamodernizamodernizamodernizaççççãããão do troço 
Bombel/Casa Branca/Évora

� Comboio TipoComboio TipoComboio TipoComboio Tipo

20.10.2009 10

2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracteriza2. Caracterizaçççção do Projectoão do Projectoão do Projectoão do Projecto

Comboios com 90 TEU

Aprox. 1600 ton         
650m
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3. Articula3. Articula3. Articula3. Articulaçççção com os sistemas marão com os sistemas marão com os sistemas marão com os sistemas maríííítimotimotimotimo----portuportuportuportuáááário, rio, rio, rio, 

loglogloglogíííístico e Alta Velocidadestico e Alta Velocidadestico e Alta Velocidadestico e Alta Velocidade

� Ligação ferroviária Sines / Elvas promove a promove a promove a promove a 
articulaarticulaarticulaarticulaçççção intermodal: ão intermodal: ão intermodal: ão intermodal: 

� Articulação com o sistema sistema sistema sistema 
marmarmarmaríííítimotimotimotimo----portuportuportuportuááááriorioriorio (portos de Sines, 
Setúbal e Lisboa)

� Ligação ferroviária às plataformas plataformas plataformas plataformas 
loglogloglogíííísticas sticas sticas sticas de Sines, Poceirão e 
Elvas/Caia

� Articulação com a ligação de Alta Alta Alta Alta 
Velocidade Lisboa/MadridVelocidade Lisboa/MadridVelocidade Lisboa/MadridVelocidade Lisboa/Madrid
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TroTroTroTroçççço Sines/Grândola Norteo Sines/Grândola Norteo Sines/Grândola Norteo Sines/Grândola Norte

� Construção de linha nova com 
cerca de 40 km40 km40 km40 km

� Travessas polivalentespolivalentespolivalentespolivalentes

� 2 esta2 esta2 esta2 estaçççções de cruzamento, ões de cruzamento, ões de cruzamento, ões de cruzamento, com 
750 metros

� Ausência Ausência Ausência Ausência de passagens de nível

� Em processo de AvaliaAvaliaAvaliaAvaliaçççção de ão de ão de ão de 
Impacte Ambiental (AIA)Impacte Ambiental (AIA)Impacte Ambiental (AIA)Impacte Ambiental (AIA)

� Conclusão em 2013201320132013

4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situaçççção do projectoão do projectoão do projectoão do projecto
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Variante de AlcVariante de AlcVariante de AlcVariante de Alcáááácercercercer

� Construção de Linha nova com 
cerca de 32 kmcerca de 32 kmcerca de 32 kmcerca de 32 km

� Travessas polivalentespolivalentespolivalentespolivalentes

� 1 esta1 esta1 esta1 estaçççção de cruzamentoão de cruzamentoão de cruzamentoão de cruzamento, com 
750 metros

� AusênciaAusênciaAusênciaAusência de passagens de nível

� Velocidades de projecto de 220 220 220 220 
km/hkm/hkm/hkm/h para comboios basculantes

� Obra em curso Obra em curso Obra em curso Obra em curso (início em Fev. 
de 2007)

� Conclusão no 2º Sem. de 2010201020102010
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� ModernizaModernizaModernizaModernizaççççãoãoãoão do troço 
(incluindo supressão de PN e 
electrificação)

� Travessas polivalentes polivalentes polivalentes polivalentes 

� 3 esta3 esta3 esta3 estaçççções de cruzamentoões de cruzamentoões de cruzamentoões de cruzamento, com 
750 metros

� AusênciaAusênciaAusênciaAusência de passagens de nível

� Obra em curso Obra em curso Obra em curso Obra em curso (consignação 
em Setembro de 2009)

� Conclusão em 2011201120112011

20.10.2009 17

4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situaçççção do projectoão do projectoão do projectoão do projecto

TroTroTroTroçççço Bombel/Casa Branca/o Bombel/Casa Branca/o Bombel/Casa Branca/o Bombel/Casa Branca/ÉÉÉÉvoravoravoravora



� A construir no âmbito do projecto da 
ligaligaligaligaçççção AV Lisboa/Madrid (PPP1)ão AV Lisboa/Madrid (PPP1)ão AV Lisboa/Madrid (PPP1)ão AV Lisboa/Madrid (PPP1)

� Plataforma única para a AV 
Lisboa/Madrid e para a linha Sines/Elvas

� Construção de linha nova com cerca de cerca de cerca de cerca de 
92 km92 km92 km92 km

� Travessas polivalentes polivalentes polivalentes polivalentes 

� 3 esta3 esta3 esta3 estaçççções de cruzamentoões de cruzamentoões de cruzamentoões de cruzamento, com 750 
metros

� AusênciaAusênciaAusênciaAusência de passagens de nível

� Adjudicação da PPP1 até ao final de final de final de final de 
2009200920092009

� Conclusão em 2013201320132013
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4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situa4. Ponto de Situaçççção do projectoão do projectoão do projectoão do projecto

TroTroTroTroçççço o o o ÉÉÉÉvora/Elvasvora/Elvasvora/Elvasvora/Elvas
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