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Gilberto Gomes (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres) 
 
 
1. Introdução          

 
O presente texto abarca o território da região de Lisboa e a evolução da rede da infraestrutura 
ferroviária do período do após guerra à atualidade. Contém uma abordagem por períodos 
conjunturais, na vertente do serviço de passageiros, em particular dos suburbanos. Tendo como 
quadro de fundo as relações que se estabelecem entre a habitação, o emprego e a mobilidade, 
descreve-se a tomada gradual de medidas que foram sendo aplicadas para dar resposta à relação 
biunívoca da procura e da oferta.    
Sendo os transportes geneticamente concorrenciais, a consciência da necessidade de soluções 
transversais levou a partir dos anos 70 à adoção de medidas intermodais, bem como, à elaboração do 
«caderno de encargos» da área da regulação. 
Uma prática de inadequados modelos de financiamento, um Estado aprisionado por interesses 
corporativos e uma quota de mercado em perda, por parte dos transportes públicos das regiões 
metropolitanas, lança a ameaça e a oportunidade de revisitar o presente tema. 
 
A Área Metropolitana de Lisboa, criada pela Lei 44/91 de 2 de Agosto de 1991, é constituída por 
dezoito concelhos na margem Norte do Tejo1 e nove na margem Sul.2  
Numa abordagem ao território da região de Lisboa constata-se que as zonas residenciais foram sendo 
afastadas para as periferias, cada vez mais distantes do centro, ao mesmo tempo que neste se operava 
uma crescente concentração de actividades terciárias. Estes movimentos de concentração dos 
«serviços» e de repulsão do território urbano originaram fluxos obrigatórios da população activa, de 
carácter pendular, em que as «pontas» da manhã e do final da tarde estão na origem dos 
bloqueamentos de tráfego conhecidos nas principais cidades. 
A ausência de políticas adequadas de transportes e a consequente degradação dos transportes 
públicos permitiu a adopção de políticas preferenciais ao transporte individual, dando origem à 
ocupação incontrolada da cidade pelo automóvel, com os problemas de estacionamento e mobilidade 
conhecidos. 
Os crescentes fluxos de trânsito, consequência dos aumentos exponenciais das taxas de motorização, 
levaram à apropriação do espaço periurbano.   
Na 1ª metade do séc. XX, as linhas ferroviárias de acesso a Lisboa permitiram o crescimento 
concentrado em pólos à volta das estações (Algés, Amadora, Damaia, Vila Franca de Xira, etc.). 
Com a construção de múltiplas infra-estruturas rodoviárias operou-se a ocupação do espaço 
intersticial, com um urbanismo «difuso», no qual a construção de grandes equipamentos da área da 
distribuição (centros comercias, hipermercados…) acentuou mais a dispersão urbana do território, 
com o desaparecimento do território rural. 
 
Nos anos 30 do séc. XX a expansão da cidade de Lisboa fez-se pela avenida que rompe da zona do 
Areeiro, pela construção da estrada marginal e auto-estrada de Cascais, assim como, pela ocupação 
dos terrenos intersticiais das zonas do Arco Cego, Rego, Campo Pequeno e Entrecampos. A 
acumulação das pastas do Ministério das Obras Públicas e Comunicações com a presidência da 
Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do Eng. Duarte Pacheco, correspondeu a um período de 
grande intervenção no território da Cidade. A legislação promulgada, de um regime especial de 
expropriações, conferiu ao Estado e à Cidade um conjunto de mecanismos que permitiram a 
                                                 
* Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. 
1 Amadora, Azambuja, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. 
2 Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 
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obtenção de uma grande reserva de território urbano, necessário para as realizações anunciadas 
(Exposição do Mundo Português, Hospital de Santa Maria, Instituto Superior Técnico e Bairro do 
Arco Cego), bem como, para o estabelecimento de uma rede viária adequada à revolução anunciada 
pelo automóvel.3 
Na conjuntura do após guerra, a ligação projectada entre as duas margens do Tejo constitui o 
acontecimento central no sector dos transportes terrestres.  
A Comissão que, em 1933, se pronunciou sobre a construção do projecto da ponte do Beato ao 
Montijo justificava a rendibilidade do investimento pelo atravessamento do tráfego ferroviário, na 
época muito superior ao projectado tráfego rodoviário. Vinte anos depois o cenário inverteu-se com a 
revolução dos transportes rodoviários, passando estes a optimizar o investimento a realizar. 
A construção da ponte sobre o Tejo em Lisboa só avançou em finais dos anos 50, sendo nomeada 
uma comissão4 pela Portaria de 23 de Fevereiro de 1960 para apreciação das quatro propostas 
apresentadas ao concurso. Esta elencou no seu relatório5 a apresentação de um único concorrente às 
duas alternativas indicadas no Programa do Concurso, ou seja, à construção de uma ponte para 
tráfego rodo ferroviário e, como alternativa, uma ponte exclusivamente destinada ao tráfego 
rodoviário. 
Por Despacho do Ministério das Obras Públicas foi aprovada a adjudicação provisória à United 
States Steel Exporte Company,6 de uma ponte rodoviária, estudada «por forma a tornar-se possível a 
adaptação futura da obra à circulação ferroviária»,7 com a via férrea a ser instalada por baixo do 
tabuleiro rodoviário. 
 
Esta ponte, projectada no início da década de 60 como ponte mista rodo - ferroviária, foi construída 
em duas fases. A fase rodoviária ficou concluída em 1966 e a ponte foi aberta ao tráfego em 6 de 
Agosto do mesmo ano. A prioridade atribuída à fase rodoviária prendeu-se com a solução de 
financiamento defendida pelo Gabinete da Ponte sobre o Tejo que executou a coordenação do 
projeto, centrando o mesmo na amortização do investimento. 
Com o crescimento exponencial da motorização na década de 60, a ponte teve um grande impacto na 
desestruturação do território da Península de Setúbal, criando grandes pólos urbanos na margem 
esquerda, como Almada e, simultaneamente, enormes manchas urbanas difusas, como a Quinta do 
Conde, Fernão Ferro, etc., com baixas densidades populacionais (tipo vivendas unifamiliar e 
geminadas), que têm como modelo de mobilidade o transporte individual. 
 

2. Evolução da rede  
 
A construção da rede ferroviária de Lisboa começou pelo troço da Linha do Norte, de Santa 
Apolónia ao Carregado, inaugurado em 1856. Em 1887, construíram-se as linhas do Oeste (Alcântara 
Terra a Torres Vedras) e o ramal de Sintra (Cacém a Sintra). Em 1897, inaugurou-se o Ramal de 
Cascais, entre Pedrouços e Cascais. Em 1891, foi inaugurada a linha de Cintura, articulando a 
                                                 
3 A construção da Av. de Roma, as soluções de desnivelamento da Linha de Cintura no atravessamento dos eixos de 
penetração na cidade, Sete Rios, Entrecampos e Av. de Roma, a implantação de 2ª Circular e a construção da Av. Infante 
D. Henrique, corresponderam às necessidades crescentes de uma rede viária submetida a fluxos, até então desconhecidos. 
4 Eng. Duarte Abecassis, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas; General Flávio José Álvares dos Santos, 
Presidente da Junta Autónoma de Estradas; Prof. Eng. Manuel Coelho Mendes da Rocha, Director do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil; Eng. José Canto Moniz, Director do Gabinete da Ponte sobre o Tejo; Eng. Manuel Duarte 
Gaspar, Director dos Serviços de Pontes da JAE e o Eng. José Chedas Bogarim da DGTT. 
5 Ministério das Obras Públicas (1960): Relatório da Comissão de Estudo das propostas apresentadas ao concurso. 
Gabinete da Ponte sobre o Tejo. Lisboa. 
6 Do consórcio liderado pela United States Steel participaram numa primeira fase mais seis empresas, das quais se 
destacava a Sorefame, uma grande empresa de metalo-mecânica, líder do mercado português durante mais de cinquenta 
anos, na construção de material ferroviário. A Sorefame fabricou os caixões de fundação, a viga rígida e o pavimento do 
tabuleiro da ponte suspensa. 
7 Despacho do MOP de 28 de Maio de 1960. 
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ligação das linhas do Norte, Oeste e Urbana com a inauguração da Estação do Rossio. Em 1926, foi 
inaugurada a tracção eléctrica na Linha de Cascais (Cais do Sodré a Cascais), a corrente contínua (1 
500 v). Como acontecimentos relevantes na área da infra-estrutura destacam-se: a construção de uma 
variante da linha descendente do Oeste8 e a construção da segunda via entre Cacém e Sintra, 
inaugurada em 1948. 
A partir de 1891, a Estação do Rossio9 concentrou todo o tráfego de passageiros da CP,10 
suburbanos, regionais e longo curso. Tinha um feixe exíguo de linhas, a desembocar na via dupla do 
Túnel do Rossio, uma boa parte dos seus equipamentos e instalações acabaram por se instalar na 
estação à saída do túnel, em Campolide. 
Em 192811 foi nomeada uma comissão para estudar o problema das estações de Lisboa, tendo a 
mesma diagnosticado os seguintes problemas:  
 
- insuficiência da estação do Rossio para o serviço de passageiros, com um conjunto de problemas de 
difícil solução: linhas de cais insuficientes, espaço de manobras limitado pela entrada do túnel, 
parqueamento de material em Campolide;12 
- a necessidade da construção de uma nova estação para o tráfego fluvial da ligação de Lisboa ao 
Barreiro, onde se iniciava a rede ferroviária do Sul e Sueste; 
- más condições de exploração da estação de mercadorias de Santa Apolónia, que pela inexistência 
das obras da 3ª secção do porto de Lisboa (de Sta. Apolónia a Xabregas) estendiam as suas 
instalações ao longo de dois quilómetros, sem ligação com o rio Tejo; 
- inexistência de uma ligação directa e fácil do porto de Lisboa com a rede ferroviária, tanto para 
passageiros13 como para mercadorias, sendo necessário fazer seguir uma composição pelo Ramal de 
Alcântara, com cruzamentos de nível de duas estradas marginais e das linhas de Cascais e de Sintra. 
 
O reconhecimento da centralidade da Estação do Rossio, própria para tráfegos suburbanos de 
comboios «tranvias», e os constrangimentos da sua exploração levaram à elaboração do projeto de 
estação central para o serviço de grande velocidade, o projecto da estação de Lisboa – Alameda 
(1931). 
Na década de 40 realizaram-se investimentos importantes na estação do Rossio. A concentração da 
exploração ferroviária do serviço nacional e internacional, passageiros e «grande velocidade»14 
obrigou a reorganizar o espaço da estação conferindo-lhe mais funcionalidade. O crescimento do 
tráfego, pressionando um maior número de comboios, exigiu a instalação de novas soluções de 
sinalização para o conjunto Rossio-Campolide. 15 Esta última funcionava como a grande plataforma 
de distribuição, com composições para as linhas do Norte e Leste, através da Linha de Cintura, 
tranvias para Sintra e composições para a Linha do Oeste, bem como, comboios de mercadorias para 
o porto de Lisboa, através do Ramal de Alcântara. 
Nos finais dos anos 40, quando se implementou um novo quadro normativo para os transportes 
terrestres, 16 num contexto de profundas alterações do mercado dos transportes a favor do segmento 
rodoviário, havia um consenso generalizado sobre os problemas existentes na rede ferroviária da 

                                                 
8 Com a finalidade de evitar o cruzamento de nível da Linha do Oeste com a Linha de Cintura, na estação de Campolide. 
9 Também conhecida por estação «Central» ou «estação da avenida». 
10 CP - Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
11 Portaria de 2 de Março de 1928. 
12 Estação de apoio à estação do Rossio, localizada à saída do túnel do Rossio. 
13 Pretendia-se captar os passageiros da América do Sul para as ligações a Paris e a Madrid. 
14 GV - «grande velocidade» consignado ao serviço de bagagens, correios e pequenos volumes. 
15 A estação de Campolide sempre deteve uma função de apoio imprescindível perante a exiguidade da estação do 
Rossio. Nos anos 40 foi-lhe ampliado o número de linhas para parqueamento do material circulante. 
16 Lei 2008 - Coordenação dos Transportes Terrestres, que deu origem ao Regulamento do Transporte Automóvel de 
1948 e à concessão ferroviária, em 1951, atribuída à CP - Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
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região de Lisboa. Coube à geração saída das universidades no após guerra, em especial engenheiros e 
economistas, a resolução de problemas que se vinham sedimentando desde os anos 20. 
 
2.1.  Período 1947 a 1974 
 
Em 1956, com a electrificação das linhas à volta de Lisboa17 o tráfego de passageiros aumentou, em 
especial, na Linha de Sintra, como se observa no quadro I, com a evolução do número de passageiros 
transportados na referida linha. 18 
 

 
Anos 

 
Passageiros 

1956 10 324 085 
1960 24 094 873 
1961 26 020 812 
1962 27 044 257 
1963 29 207 798 

            
Quadro I – Passageiros transportados na Linha de Sintra 

 
Em 1957, o Ministério das Comunicações nomeou uma comissão para o estudo das ligações 
ferroviárias a Lisboa, que diagnosticou para o Nó Ferroviário de Lisboa a necessidade dos seguintes 
investimentos: 
- a construção de uma Estação Principal e de uma 2ª Linha de Cintura (Benfica/Sacavém); 
- a ligação ao Sul, através da construção de uma ponte sobre o Tejo; 
- a quadruplicação da via entre Braço de Prata a V.F. Xira;  
- a construção de uma 3ª via na linha de Cintura, entre o Rego e Braço de Prata; 
- a ligação da Linha de Cascais com a Linha do Oeste. 
 
Perante o crescimento exponencial d o tráfego da Linha de Sintra afirmou-se a necessidade de 
importantes investimentos no sistema de transportes da região, através da articulação da rede de 
transportes urbanos e suburbanos. 
Nos finais dos anos 60, o Nó Ferroviário de Lisboa distribuía-se pelas duas margens do Tejo. Na 
margem norte: 
 
- linha de Cintura de Lisboa - de Campolide a Braço de Prata, com as concordâncias de Benfica, 
Xabregas e o Ramal de Alcântara; 
- os troços inicias das linhas do Norte e do Oeste, linhas de Cascais, Sintra e as linhas de ligação ao 
porto de Lisboa; 
- estação de Santa Apolónia - para as ligações de longo curso e suburbanos até Vila Franca de Xira; 
- estação do Rossio - para os passageiros das linhas de Sintra, Oeste e Vila Franca de Xira; 
- estação do Cais do Sodré para os passageiros da Linha de Cascais; 
- estação de Braço de Prata - para a distribuição de mercadorias para a zona central da cidade; 
- estação de Alcântara Terra - para a distribuição de mercadorias para a zona ocidental da cidade; 
- estação do Terreiro do Paço - para as ligações fluviais ao Barreiro. 
 
Na margem sul: 
- troço inicial das linhas do Sul e do Sado (Barreiro - Setúbal - Praias do Sado); 
                                                 
17 A primeira linha ferroviária portuguesa a ser electrificada foi a Linha de Cascais (Cais do Sodré a Cascais). Mais tarde, 
em 1956, nos eixos ferroviários de Lisboa a Sintra e de Lisboa ao Carregado foi adoptada a corrente alterna de 50 HW.  
18 Ministério das Comunicações (1970): Breve notícia sobre o Nó Ferroviário de Lisboa. GEPT. Lisboa, p. 4. 
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- ramais do Montijo (Pinhal Novo - Montijo) e do Seixal (Barreiro - Seixal); 
- estação do Barreiro - para os passageiros de longo curso e suburbanos da rede a Sul do Tejo. 
 
De acordo com os estudos elaborados pelo GEPT 19 e os pareceres do CSOPM, 20 as principais 
infraestruturas a construir na região de Lisboa deveriam ser, na margem norte: 
 
- quadruplicação das vias entre Campolide e Cacém, para elevar a oferta da Linha de Sintra; 
- construção da estação de passageiros em Palhavã, como apoio à estação do Rossio, ficando esta 
reservada aos suburbanos de Sintra e Oeste; 
- remodelação e ampliação da estação do Rego, na qual se projectava a estação terminal das linhas do 
Sul através da travessia da ponte; 
- construção de uma gare de triagem em Sacavém, concentrando-se as operações de classificação de 
vagões e formação de comboios de mercadorias, para obviar a dispersão das anteriores instalações; 
- quadruplicação das vias entre Braço de Prata e Vila Franca de Xira, permitindo-se a exploração 
simultânea de suburbanos, longo curso e mercadorias; 
- construção de uma nova estação de longo curso de passageiros na Luz, inserida no centro da cidade 
e bem servida por transportes urbanos; 
- construção de uma segunda linha de cintura, garantindo a ligação da estação da Luz com as linhas 
do Norte, Oeste e Sul; 
- ligação ferroviária das duas margens do Tejo, através da Ponte Salazar;21 
- alteração das ligações ferroviárias ao porto de Lisboa, quer na zona de Alcântara, quer ainda, na 
zona oriental por Santa Apolónia. 
 
Quanto à margem sul, apontavam-se como principais empreendimentos: 
- construção de um novo ramal do Seixal, para servir a Siderurgia Nacional; 
- construção de uma linha na ponte sobre o Tejo, prolongando-se a Almada, Coina, Moita e Alhos 
Vedros, permitindo a reversão ao Barreiro;  
- construção do ramal da Margueira, de modo a ligar os estaleiros navais da Lisnave à rede 
ferroviária; 
- construção do ramal da Costa da Caparica, para o serviço das praias da zona; 
- construção de um ramal ao terminal portuário da Trafaria, onde a Administração do Porto de 
Lisboa tencionava instalar o terminal de contentores; 
- prolongamento do ramal do Montijo a Alcochete e construção da linha de Alcochete a Muge, 
encurtando a distância para o Norte do País. 
 
Em 1969, o Ministério das Comunicações contratualizou com a Sofrerail 22 um conjunto de estudos e 
propostas de modernização dos caminhos-de-ferro portugueses, para um horizonte até 1985, 
incluindo um estudo sobre o Nó Ferroviário de Lisboa. 23 
Os trabalhos desenvolvidos pela empresa de consultoria aprofundaram os estudos já realizados pelo 
GEPT, propondo: 
 
- a intervenção urgente na Linha de Sintra, onde nas horas de maior tráfego uma média de 14 400 
passageiros eram transportados em material sobrelotado, que teoricamente só poderia oferecer 12 

                                                 
19 GEPT - Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres (1962-72), presidido por Luís Guimarães 
Lobato. Constituiu a primeira «escola» de transportes em Portugal. 
20 CSOPM - Conselho Superior de Obras Públicas e Minas (1852-2008), órgão consultivo da tutela, para as áreas das 
Obras Públicas e Transportes.  
21 Atual Ponte 25 de Abril. 
22 Sofrerail - Société Française d’Études et Réalisation Ferroviaires. 
23 Ministério das Comunicações (1972): Estudo dos Nós Ferroviários de Lisboa e do Porto. DGTT. Lisboa, tomos I a III. 
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000 lugares. O faseamento das intervenções permitiria um 1º aumento da frequência das 
composições, seguindo-se um 2º aumento com a adopção da exploração por zonas, tal como se 
praticava na linha de Cascais. Por fim, num cenário de 1982 a 2000, a quadruplicação da via entre 
Campolide e Queluz, de modo a permitir o desvio de composições para a Linha de Cintura. 
 
- a Linha do Norte com os problemas de sobreposição de serviços já conhecidos, com um «canal 
ferroviário» sobrecarregado, com uma média de 200 circulações por dia em ambos os sentidos.24 
Destes, 80 comboios em cada sentido asseguravam o serviço de suburbanos com términos diversos 
(Sacavém, Vila Franca de Xira, Azambuja e Entroncamento), partindo de diferentes estações em 
Lisboa (Santa Apolónia, Campolide e Rossio). Esta linha tinha um tráfego inferior à Linha de Sintra 
(com 2 300 passageiros na «hora de ponta»).  
As propostas apresentadas exigiam a reorganização das circulações, com a formação de comboios 
semi-directos, aliviar a estação de Santa Apolónia com o desvio para a estação do Rego dos restantes 
comboios e a quadruplicação da via entre Braço de Prata e Sacavém. 
 
- na Linha de Cintura projetava-se o reforço da circulação com a ampliação da estação do Rego, 
conferindo-lhe as valências de estação de atravessamento, estação de alternativa à estação do Rossio 
e estação terminal das linhas do Oeste e do Sul. 
 
- a Linha de Cascais 25 estava equipada com sistemas de segurança e sinalização designado por 
«bloco automático», electrificada a 1 500 volts e com uma exploração por comboios automotoras, 
compostos por 7 carruagens nos períodos de ponta. A sua exploração estava organizada por zonas, 
tendo como estações terminais Algés, Oeiras, S. Pedro e Cascais.26 Nas horas de ponta realizava 16 
comboios em cada sentido, com uma capacidade por composição de 1 200 lugares. As principais 
propostas para a Linha de Cascais passavam pela transferência da unidade de manutenção instalada 
no Cais do Sodré, pelo reforço do material circulante e pela supressão de passagens de nível, em 
especial, ao longo das instalações do porto de Lisboa. 
 
2.2.  Período 1975 a 1985  
 
No início dos anos 70 a degradação do sistema de transportes da Região de Lisboa manifestava-se 
sob diversas formas: incapacidade do transporte colectivo em assegurar as deslocações pendulares 
entre a cidade e a periferia suburbana; congestionamento do tráfego durante as horas de ponta; baixas 
velocidades comerciais dos transportes colectivos rodoviários da cidade; investimentos 
sobredimensionados, devido aos constrangimentos existentes; encargos de exploração acrescidos, em 
especial, encargos com pessoal, material circulante e combustível. A ausência de políticas integradas 
do planeamento do território e dos transportes, perante uma expansão urbana que criou aglomerados 
«satélite» à volta de Lisboa, principalmente na margem Norte, apoiada num modelo de mobilidade 
consubstanciado no «automóvel», levou à organização dum Plano de Transportes da Região de 
Lisboa (PTRL).27  
As experiências do planeamento da economia que vinham decorrendo desde os anos 50, através da 
execução dos Planos de Fomento, geraram a massa crítica necessária para a adopção de medidas 
integradas no sector dos transportes. Os anos 70 detinham uma geração de jovens técnicos, oriundos 
                                                 
24 Idem. Tomo II. p. 9 
25 A Linha de Cascais foi subarrendada de 1918 a 1976 à Sociedade Estoril, constituindo a única excepção à 
concentração das empresas ferroviárias executada em 1947/51. Era propriedade da «Família Figueiredo», liderada por 
Fausto Cardoso de Figueiredo.  
26 Ministério das Comunicações. Estudo dos Nós Ferroviários de Lisboa e do Porto. DGTT. Lisboa 1972. Tomo II. p. 21.  
27 O PTRL coordenado pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres do Ministério das Comunicações enquadrava uma 
série de entidades que intervinham no processo do transporte, desde a infra-estrutura à exploração e à regulação incluindo 
desta maneira a participação da CP - Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
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do GEP, de formação interdisciplinar que, com o apoio técnico do ITEP, 28 prepararam as medidas 
que foram implementadas nos vinte anos seguintes. No sector ferroviário diagnosticaram-se um 
conjunto de constrangimentos, dos quais se destacavam:  
 
- as condições de saturação da exploração da Linha de Sintra; 
- o terminal rodo-ferro-fluvial do Barreiro que, na ausência dum atravessamento ferroviário do Tejo, 
estabelecia a ligação fluvial entre Lisboa e a rede suburbana na Península de Setúbal, bem como, 
com a rede ferroviária do Alentejo e Algarve; 
- as insuficiências da linha de Cintura com as ligações ao Ramal de Alcântara, linha de Sintra e linha 
do Norte; 
- a necessidade de se estabelecerem interfaces entre as redes ferroviárias da CP e do Metro de 
Lisboa; 
- a reorganização da estação do Cais do Sodré, com a mudança do edifício das oficinas de 
manutenção; 
- a alteração de escala necessária para a estação do Rego, destinada a importantes funções na futura 
rede da Região de Lisboa. 
 
A Deconsult apresentou, em 1976, um estudo relativo ao tráfego ferroviário de Lisboa, intitulado 
«Diagnóstico, conceito do sistema ferroviário na Região de Lisboa e estudos prévios».29 Os trabalhos 
foram orientados de acordo com os seguintes «termos de referência»: 
 
- estabelecimento de interfaces com outros meios de transporte; 
- o tráfego dos transportes públicos deveria ser distribuído pelos diferentes módulos, de acordo com 
as vocações específicas; 
- eliminação dos estrangulamentos das instalações, como a Concordância de Sete Rios - Cruz da 
Pedra e obras de beneficiação do túnel do Rossio. 
 
Das propostas apresentadas para o tráfego de passageiros salientava-se: 
 
- na Linha do Norte: intervenções nas estações entre a Póvoa e Azambuja, tanto nos edifícios como 
nas linhas, de modo a separar as destinadas ao serviço suburbano das de longo curso. Conjunto de 
intervenções em Sta. Apolónia, para a tornar desnecessária a construção de uma nova estação central; 
 
- a Linha de Cintura: uma intervenção em função da remodelação proposta para a Concordância de 
Sete Rios - Cruz da Pedra, a fim de permitir o acesso directo à Linha de Sintra, com a canalização do 
tráfego para os interfaces de acesso ao Metro em Sete Rios, Areeiro e Entrecampos; 
 
- na Linha de Sintra: a remodelação das estações para quatro vias nas plataformas, para evitar uma 
anterior proposta de construção de 3ª via, mais dispendiosa, e o prolongamento das plataformas, 
permitindo comboios de maior comprimento. 30 
 
De um modo transversal às diversas linhas propunha-se a aquisição de novo tipo material circulante, 
as designadas UQE’s - Unidades Quádruplas Eléctricas, permitindo tempos de paragem nas estações 

                                                 
28 ITEP - Institut de Technique dês Transports da École Polytechniue Fédérale de Lausanne. 
29 O estudo foi contratualizado entre o consórcio de consultoria e a CP.  
30 Com a utilização de 3 UTE’s (Unidades Triplas Eléctricas). 
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bastante curtos, através da configuração adequada dos compartimentos e dos acessos.31 Foi, também, 
necessário executar o reforço das subestações de tracção. 
 
Desde finais de 1972 a DGTT assumiu a elaboração de um plano de conjunto, o Plano de 
Transportes da Região de Lisboa, iniciando-se os trabalhos em Junho de 1973 com a constituição de 
um grupo de trabalho, designado por GEL.32 O programa dos trabalhos iniciou-se com um 
levantamento dos dados e um diagnóstico da situação. Com o decorrer dos acontecimentos de 
1974,33 tornou-se imperativo a adoção de um conjunto de medidas de rápida implementação para os 
transportes da Região de Lisboa, designado por Programa de Ações a Curto Prazo (PACT), lançado 
em Junho de 1974. Em Junho de 1975, por solicitação da tutela, foi preparado um Programa de Ação 
Imediato (PAI), complemento do anterior e que foi objeto de duas versões. 34 
 
Em função da importância do tráfego ferroviário sobre Lisboa (mercadorias, passageiros 
internacionais, longo curso, regional e suburbano), pretendiam-se medidas urgentes, conjugadas com 
soluções intermodais que deveriam passar por melhoria das condições, bom aproveitamento das 
infra-estruturas existentes e a elaboração de alternativas para as «situações de carga», com a 
elaboração de ante-projectos e cadernos de encargos com as componentes de custo/benefício. O 
estudo deveria conter: 
 
- esquemas de exploração do tráfego para um universo temporal de 1975 a 1985, com soluções de 
exploração integradas; 
- propostas de instalações e equipamentos, em especial, o planeamento de instalações de sinalização 
e telecomunicações; 
- a viabilização das soluções técnicas/económicas. 
 
Do diagnóstico realizado salientava-se a função de Lisboa como polo de atração e geração de 
tráfego, com uma diversidade de tráfegos sobrepostos (urbano/suburbano, regional/longo curso, 
nacional/internacional), sublinhando-se, a nível do suburbano, a existência de 700.000 viagens/dia. 
Estas representavam 30% do tráfego existente, e apresentavam graves perturbações nos períodos de 
ponta, entre as 7 e as 10 horas.  
Para o caminho-de-ferro adotou-se a estratégia de reforço da capacidade das linhas existentes e uma 
melhor articulação com a rede de transportes do sistema urbano. A aceitação de um novo paradigma 
de exploração para a Linha de Cintura, em conjugação com a Linha de Sintra e em conexão com a 
rede do metropolitano, foi, igualmente, importante. 
Num primeiro momento, as ações planeadas privilegiaram os transportes rodoviários, 35 seguindo-se 
a adoção de medidas em relação ao Metro (alargamento de estações, aquisição de material circulante 
e expansão da rede), à Carris (transformação da rede de elétricos) e à CP. 
Em relação ao setor ferroviário propunha-se: 
 
- melhorias na linha de Sintra, com aumento da capacidade e da qualidade, bem como, melhor 
articulação com os restantes modos de transporte.36  No âmbito deste estudo a linha de Sintra e a 
                                                 
31 A incorporação portuguesa na construção e montagem do novo material foi executado pela Sorefame. José Santa 
Bárbara, designer da CP, teve uma forte participação no delineamento dos exteriores das unidades, e nas soluções de 
volumetria, ergonomia e cromáticas encontradas para os interiores. 
32 GEL - Grupo de Estudos de Lisboa. 
33 Revolução de 25 de Abril de 1974. 
34 Em 1975 e 1976. 
35 Exigiam menores investimentos e tinham resultados mais rápidos. 
36 Em 1975 a Linha de Sintra transportou 52,5 milhões de passageiros, que correspondiam a 41% do tráfego total de 
passageiros da CP. Nas horas de ponta contavam-se mais de 17 000 passageiros a aceder ao Rossio. A Linha de Sintra 
era o «barómetro» da CP. 
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estação do Rossio adquiriam uma especialização no tráfego exclusivo de transporte de passageiros de 
suburbanos. A sua exploração deveria assumir um forte rebatimento sobre a linha de Cintura, com a 
criação de interfaces com a rede do metropolitano. Deveria selecionar-se um novo tipo de material 
circulante, bem como, a instalação de equipamentos de regulação e segurança, que permitissem 
composições com um intervalo de poucos minutos, sendo a aquisição de material circulante de 
acordo com as previsões de tráfego e com a organização de «famílias» de comboios destinados ao 
Rossio e à Linha de Cintura.37  
 
 - beneficiação da Linha de Cascais com projectos de intervenção na sinalização, meios auxiliares da 
exploração e reforço da segurança, bem como, o ordenamento da linha e construção do novo parque 
de material e oficinas. 
  
 - reformulação da linha de Cintura, com a criação de novas estações e de interfaces com o metro em 
Sete Rios, Entrecampos, Roma/Areeiro e Rossio/Restauradores. 
 
- na Linha do Norte, a inserção do serviço suburbano num canal ferroviário saturado com toda a 
gama de serviços de exploração impunha o ordenamento das estações com adaptação específica para 
o serviço suburbano, separação dos tráfegos, construção de linhas de resguardo, prolongamento e 
alargamento das plataformas e a construção de passagens desniveladas para os peões. 
Simultaneamente, foi necessário identificar as estações semi-terminus no eixo norte suburbano (Vila 
Franca de Xira e Alverca), conferindo-lhes as zonas envolventes para a implantação de interfaces 
rodo-ferroviários, com parques de estacionamento 
Em todos os eixos suburbanos foi necessário planear um vasto programa de construções desniveladas 
para supressão das passagens de nível e, ainda, a construção em todas as estações de acessos 
desnivelados aos cais das estações. 
 
- na rede ferroviária do Sul as principais intervenções passavam pela construção dos eixos de 
mercadorias para o serviço das zonas industriais de Seixal e de Sines, com a construção do novo 
troço Pinhal Novo - Coina - Seixal. O tratamento da função «passageiros» implicava o 
reordenamento da linha Barreiro - Pinhal Novo - Setúbal, com a duplicação da via até Setúbal e a sua 
electrificação, assim como, o ordenamento do complexo ferroviário do Barreiro, com a supressão de 
passagens de nível, construção de um novo terminal rodo-ferro-fluvial, transferência das instalações 
de manutenção do material rebocado, remodelação de estações e a adopção de novas soluções de 
sinalização e de telecomunicações. 
 
- reformulação da ligação do ramal de Alcântara ao porto de Lisboa, criando-se boas condições de 
exploração para os vagões recebidos e expedidos.38 
Em 1980, fez-se a apresentação do Estudo de Transportes da Região de Lisboa (ETRL) 39 
desenvolvido entre 1977 e 1978, sob a filosofia de planeamento operacional, numa abordagem 
integrada e multimodal. Num momento de viragem da situação política portuguesa na época, numa 
conjuntura de graves problemas de equilíbrio financeiro,40 a execução do ETRL foi sucessivamente 
protelada. 

                                                 
37 Unidades Quádruplas Eléctricas (UQE’s) destinadas ao trajecto Sintra - Rossio e Unidades Triplas Eléctricas (UTE’s) 
para o percurso do Cacém para a Linha de Cintura. 
38 A ligação da rede ferroviária ao porto de Lisboa arrasta-se desde finais do séc. XIX com as composições de 
mercadorias a atravessar alguns eixos rodoviários de muito movimento. 
39 Elaborado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) com a colaboração do Instituto de Técnica de Transportes 
(ITEP) da Escola Politécnica Federal de Lausanne e a participação de diversas entidades ligadas ao setor, como 
Autarquias, operadores e organismos da Administração Central.  
40 Com a adopção de programas de assistência em 1979 e 1984, do Fundo Monetário Internacional.  
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2.3.  Período 1986 a 1997 
 
Os anos 90, do séc. XX proporcionaram um conjunto de grandes investimentos em infra-estruturas 
de transporte, com a comparticipação dos fundos estruturais da Comunidade Europeia.41 
No sector ferroviário a CP desenvolveu o seguinte programa de investimentos: 42 
 
- Linha do Norte - quadruplicação da linha entre Lisboa e Azambuja, remodelação de estações e em 
programas de sinalização. A quadruplicação apresentava-se como decorrente do aumento da 
capacidade necessária para dar resposta ao aumento da procura do serviço suburbano, garantindo em 
simultâneo a fiabilidade dos serviços de Longo Curso e de Mercadorias, que coexistem neste troço; 
- Linha do Oeste - projecto Integrado de Modernização; 
- instalação de mercadorias em Lisboa, com uma nova gare de triagem na Bobadela; 
- intervenções na linha do Sado, com remodelação das estações e transferência para Setúbal de 
grande parte dos serviços existentes no Barreiro;43 
- nova estação rodo-ferro-fluvial do Barreiro. 
 
Em 1987, foi criado o Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa (GNFL)44, um organismo de carácter 
eventual sob a tutela do MEPAT 45 que pretendeu agilizar, operacionalizar e incrementar o processo 
de construção e de renovação de infra-estruturas, com o recurso aos fundos comunitários, dotando o 
Caminho de Ferro na Área Metropolitana de Lisboa com capacidade de resposta para os novos 
desafios de mobilidade da região.46 O GNFL apresentava, como objectivos estratégicos:  
 
1.  A reformulação da Linha de Cintura, integrada no Programa Eixo Norte-Sul. 
O atravessamento ferroviário do Tejo com um programa de estudos de reforço estrutural da Ponte 25 
de Abril e de instalação do caminho-de-ferro. 
Este projecto implicou o estabelecimento de uma via quádrupla na Linha de Cintura, entre Braço de 
Prata e a concordância da Cruz da Pedra, a construção de um novo troço em via dupla, de Campolide 
(na margem Norte do Tejo) ao Fogueteiro (na margem esquerda do Tejo) e ao Pinhal Novo. Assim, 
tornaram-se possíveis as ligações de longo curso da rede nacional (Braga - Faro) e extensão do 
serviço suburbano até Setúbal. 
 
O projecto de instalação do caminho-de-ferro na Ponte 25 de Abril e no viaduto de Alcântara 
constituiu o retomar da 2ª fase do projecto de atravessamento estudado no início dos anos 60. Apesar 
da ponte ter alguns dos seus elementos estruturais dimensionados para o tráfego ferroviário, o facto 
de os actuais comboios serem 2,5 vezes mais pesados obrigou à colocação de dois novos cabos 
secundários de suspensão, ao reforço da viga de rigidez e construção do tabuleiro ferroviário no 

                                                 
41 Os projectos ferroviários foram essencialmente co-financiados pelo FEDER e Fundos de Coesão. 
42 Com impactos parciais na rede ferroviária da AML. 
43 Uma intervenção importante na linha do Sado, que decorreu na rede ferroviária da AML, foi o Projecto do Itinerário 
dos Granéis, para transporte de carvão do porto de Sines para a Central do Pego. 
44 O GNFL criado pelo Decreto-Lei nº 315/87, publicado no Diário da República nº 190, I Série, de 20 de Agosto. Foi o 
órgão responsável pela promoção, coordenação, desenvolvimento e controlo de todas as actividades relacionadas com o 
Nó Ferroviário de Lisboa. 
45 MEPAT - Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. 
46 Com a entrada, em 1986, de Portugal na Comunidade Europeia e perante os recursos financeiros disponíveis para a 
modernização do país, o sector ferroviário debatia-se com um profundo cenário de endividamento que vinha crescendo 
exponencialmente desde os anos 70. A tomada de posse, em 1987, de um novo Conselho de Gerência da CP, presidido 
pelo Eng. Carvalho Carreira, deixou registado nas atas do Conselho a necessidade de se avançar com urgência para a 
identificação de projectos e da sua posterior execução. Os anos 90 foram os anos dourados para as empresas de 
consultoria e de engenharia e projetos. 
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interior da mesma, incluindo vias e catenária, à construção de novas ancoragens nas margens, 
alteamento das torres e à colocação de novos pendurais no intervalo dos existentes. 
Aproveitou-se a intervenção para executar o alargamento do tabuleiro rodoviário para seis faixas e 
procedeu-se a uma pintura geral da ponte. Igualmente, foi executada a construção do tabuleiro 
ferroviário no viaduto do lado Norte sob a zona de Alcântara. 
A obra foi adjudicada a um consórcio liderado pela empresa alemã DSD-Dillinguer Stahlbau GmbH, 
47 tendo a globalidade dos trabalhos rondado os 50 milhões de contos. 
Os trabalhos iniciaram-se a 24/01/1996 e o atravessamento ferroviário foi inaugurado em 29/07/1999 
entre as Estações de Entrecampos e Fogueteiro. 
 
2.  A duplicação e a electrificação do Ramal de Alcântara;  
 
3.  A requalificação da Linha de Sintra e da Linha do Oeste até Torres Vedras, com a remodelação 
das estações da Amadora a Sintra e a quadruplicação da via entre a Cruz da Pedra e o Cacém; 
 
4.  Melhorias na Linha de Cascais, com remodelação das estações e modernização de 
telecomunicações, sinalização e electrificação; 
5.   A reestruturação da Linha do Norte até Azambuja, como linha suburbana; 
6.   A construção da Nova Estação Central de Lisboa, a Gare Oriental de Lisboa;48 
7.   Um vasto programa de modernização da sinalização e de electrificação nas linhas de Sintra, 
Cintura e Alcântara;  
 
Em 1997, operou-se uma vasta reorganização do sector ferroviário que separou a infra-estrutura da 
exploração e da regulação. Como operador constituiu-se a CP - Comboios de Portugal. Foi criada a 
REFER EP,49 que passou a assumir a responsabilidade da gestão, exploração e conservação das 
infra-estruturas ferroviárias, sendo a regulação supervisão e desenvolvimento do sector entregue ao 
Instituto Nacional de Transporte Ferroviário.50 
Na sequência da reorganização do sector, a CP promoveu a passagem da sua estrutura funcional 
(Tráfego, Instalações, Tracção…) a um conjunto de unidades de negócio, vocacionadas para 
segmentos de mercado específicos (Suburbanos, Material e Tracção, Longo Curso, Mercadorias…), 
tentando deste modo forçar a passagem duma cultura de «produção ferroviária» para a «produção de 
serviços» orientados para o mercado. Assim, foi constituída a Unidade Suburbana da Grande Lisboa 
(USGL), à qual foi atribuída como estrutura de negócio as linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e 
Linha do Sado (Barreiro a Praias do Sado). 
 
2.4.  Período 1998 – 2010 
 
A realização da Exposição Internacional de Lisboa, em 1998, na zona oriental da Cidade, com a 
instalação de uma área residencial contígua, teve fortes impactos na rede de transportes da região, 
sendo de especial relevo para o caminho-de-ferro: 
 
- a inauguração da Gare do Oriente em Lisboa,51 cujo projecto da estação foi da autoria do Arq. 
Santiago Calatrava; 

                                                 
47 No consórcio participaram as empresas portuguesas Teixeira Duarte Engenharia e Construções, SA e a SLM -
Sociedade Lisbonense de Metalização. 
48 Coordenada pela PARQUE EXPO 98, SA, constituindo-se um importante interface entre o caminho-de-ferro, o Metro 
e os transportes rodoviários. 
49 Decreto-lei 104/97 de 29 do Abril. 
50 Decreto-lei299/98 de 29 de Setembro. 
51 19/05/1998. 
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- a modernização dos sistemas de segurança e de sinalização, com a entrada ao serviço do Centro de 
Comando Centralizado do Oriente (1998) e do Centro de Comando Centralizado de Campolide 
(1999). 
 
Integrado no programa de investimento em infra-estruturas conexas à rede ferroviária surgiu a 
construção dos seguintes interfaces: 
 
- na Gare do Oriente, Rossio/Restauradores, Sete Rios e Olaias, entre a rede ferroviária e o Metro de 
Lisboa; 
- na Estação Multimodal do Cais do Sodré, entre o caminho de ferro, os transportes fluviais e 
rodoviários; 
- na Estação do Terreiro do Paço, entre o Metro e os transportes fluviais; 
- na Estação rodo-ferro-fluvial do Barreiro, entre o caminho de ferro, transportes fluviais e 
rodoviários. 
 
Em 1998, foi criada a empresa Fertagus52 a quem foi atribuída a concessão para a exploração dos 
serviços de transportes suburbano de passageiros na Travessia Ferroviária Norte-Sul.53 
 
Nos últimos anos, para o processo de modernização da infra-estrutura ferroviária da Área 
Metropolitana de Lisboa concorreram mais significativamente: 
 
- a entrada ao serviço das novas estações de Santa Cruz/Damaia e Reboleira, na Linha de Sintra 
(1999); 
- a conclusão dos trabalhos de modernização do troço Braço de Prata - Alverca, na Linha do Norte 
(2000); 
- a substituição integral dos tabuleiros metálicos da ponte de Oeiras, na Linha de Cascais (2002); 
- a inauguração de novos edifícios de passageiros na Linhas do Norte, Sintra e Cascais; 
- a inauguração da Estação Roma-Areeiro, na Linha de Cintura (2003); 
- o encerramento do túnel do Rossio, para reabilitação (2004); 
- a entrada ao serviço das novas linhas do troço Vila Franca de Xira - Azambuja, na Linha do Norte 
(2005); 
- a conclusão dos trabalhos de reabilitação do edifício da Estação do Rossio, em Lisboa (2007); 
- a entrada ao serviço do Centro de Comando Operacional (CCO) de Lisboa (2007); 
- o início dos trabalhos de quadruplicação da via e remodelação das estações de Massamá-Barcarena 
e Cacém, na Linha de Sintra (2008); 
- o início dos trabalhos de electrificação e modernização de Estações e Apeadeiros no troço Barreiro 
- Pinhal Novo, da Linha do Sul (2008); 
- a conclusão da interface de Transportes do Cais do Sodré, com a construção de um terminal fluvial, 
requalificação da estação ferroviária e arranjos exteriores (2009); 
- a conclusão dos trabalhos de remodelação da Estação de Setúbal, na Linha do sul (2010). 
 
Com os melhoramentos introduzidos na rede, em especial no Eixo Norte-Sul, foi possível prolongar 
o serviço do concessionário Fertagus que passou a operar entre Roma-Areeiro e Setúbal. De igual 
modo foi importante para a rede ferroviária e para o sistema de mobilidade nacional a realização da 
viagem inaugural da ligação ferroviária entre Braga e Faro através da Ponte 25 de Abril. 
 
 

                                                 
52 Empresa do Grupo Barraqueiro, um dos maiores consórcios privados do sector dos transportes em Portugal. 
53 Contrato celebrado em 22/06/1999. 
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3.  Conclusão 
 
Na abordagem feita à evolução da rede ferroviária na AML existem dois pontos que, não tendo sido 
desenvolvidos, estão implícitos na envolvente do tema: 
 
O primeiro diz respeito à relação existente entre população - emprego - acessibilidade e mobilidade. 
Avaliando o conjunto do território da AML, os principais estrangulamentos ao seu desenvolvimento 
têm residido numa excessiva concentração do tecido terciário e num sistema de transportes 
historicamente desconexo e estruturalmente radial, contribuindo para acentuar a macrocefalia da 
cidade de Lisboa em relação à região envolvente, bem como, o reforço da sua centralidade. As 
roturas de capacidade do sistema de transportes e o aumento exponencial do preço dos solos ao longo 
desses eixos evidenciam o disfuncionamento do sistema.  
Em Lisboa, nos últimos anos tem-se verificado a descentralização gradual do sector dos serviços da 
«Baixa» para as Avenidas Novas, Entrecampos, Praça de Espanha, Sete Rios, Parque EXPO e a 
transferência para concelhos limítrofes, em especial, para o concelho de Oeiras. Têm-se gerado, 
assim, novos fluxos de tráfego, de sentido contrário, esbatendo a atração centrípeta dos principais 
fluxos. 
No sistema de transportes da AML esta estratégia tem sido executada no sector ferroviário pela 
construção estruturante do Eixo Norte – Sul com a ligação de Chelas - Fogueteiro - Pinhal Novo - 
Setúbal, conectando as duas margens e esbatendo a matriz radial dos eixos de penetração na cidade 
de Lisboa. 
 
 

Concelho 
 

População 
Censo 1991 

Crescimento 
1981 - 1991 

% 

Emprego 
1988 

Parque 
Automóvel 

Taxa de 
Motorização 

% 
Lisboa   663 604 - 17 522 370 255 279 38,5 
AML Norte 1 875 618 - 1,2 867 636 472 651 11,6 
AML Sul    640 493    9,6 199 608 94 599 14,8 
AML 2 516 111   1,4 1 067 244 567 250 22,5 

 
Quadro II – População e Emprego na Área Metropolitana de Lisboa 54 

 
Quanto às variáveis População/Emprego dos dados referidos no quadro II ressalta a posição de 
Lisboa na oferta de trabalho e no consequente fluxo de deslocações, assim como, no decréscimo da 
população residente na cidade. Verifica-se a estabilização populacional na margem norte e um forte 
crescimento na margem sul. 
Nos finais dos anos 90, as quotas de mobilidade nas deslocações para Lisboa repartiam-se entre 67 % 
para os transportes rodoviários, 25 % para o caminho-de-ferro e 8 % para o transporte fluvial, 55 
assinalando-se a existência de importantes taxas de motorização. 
 
O segundo ponto atrás referido, reporta-se à adoção de políticas de investimento público em infra-
estruturas, historicamente relacionadas com o crescimento, que «proporcionam externalidades 
positivas… um impacto positivo no emprego, no investimento privado e do produto…», sendo 
presente que «o investimento público paga-se a si mesmo, sob a forma de receitas fiscais adicionais, 
durante a vida útil dos ativos…»,56 mas que geram complexos problemas de financiamento. 

                                                 
54 Ministério do Equipamento Planeamento e Administração do território (1997): Ordenamento do Território e 
Objectivos Estratégicos no Âmbito dos Transportes Ferroviários da AML. Lisboa, p. 3 
55 Idem. p. 5 
56 Andraz, Jorge Miguel (2005): Investimento Público em Infra-estruturas: Ilações a retirar dos efeitos no desempenho 
económico em Portugal. Universidade do Algarve. Faro. 
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Actualmente, existem dois operadores suburbanos na rede ferroviária da AML: a CP e a Fertagus. 
A CP, através da sua unidade CP Lisboa, opera nas linhas da Azambuja (Linha do Norte), Linha de 
Sintra e Oeste (de Lisboa a Sintra e a partir do Cacém para Torres Vedras), Linha de Cascais (entre 
Lisboa e Cascais), Linha de Cintura e Ramal de Alcântara, pela qual se estabelece a ligação entre 
todas as linhas, Linha do Sul/Sado (do Barreiro a Setúbal e Praias do Sado). 
A Fertagus explora a concessão do Eixo Norte-Sul, entre as estações de Roma-Areeiro (Linha de 
Cintura) e a estação de Setúbal (Linha do Sado). 
 
Em termos de balanço, nos últimos 60 anos, na evolução da rede ferroviária da AML foram-se 
concretizando opções há muito sedimentadas que permitem as seguintes observações: 
 
1 – A nível da infra-estrutura: 
- manteve-se o desenho matricial dos antigos eixos ferroviários de penetração, esbatido pela 
construção do eixo ferroviário Norte - Sul e pela função coletora/distribuidora da Linha de Cintura; 
- aprofundaram-se e simplificaram-se as soluções de ligação entre linhas, com as Concordâncias de 
Campolide e de Chelas, permitindo soluções de enorme fiabilidade e segurança, que incorporaram as 
soluções tecnológicas mais modernas; 
- executaram-se obras que permitiram a separação dos tráfegos ferroviários, tanto a nível do «canal 
ferroviário», como dos espaços das estações; 
- o País tem hoje sistemas ferroviários suburbanos nas áreas metropolitanas, com um enorme nível de 
segurança e fiabilidade; 
- num contexto de busca de soluções integradas, a construção de interfaces instituiu um importante 
conceito de complementaridade dos diversos modos de transporte, assegurando a sua fácil 
articulação e anulando a separação dos mesmos;57 
- a identificação e construção de interfaces permitiu o estabelecimento de nós de transferência do 
sistema suburbano - caminho-de-ferro e camionagem - para o sistema urbano - metropolitano e 
transportes de superfície, constituindo os sistemas ferroviários elementos determinantes das redes 
suburbanas, devido às vantagens que o sistema ferroviário apresenta, para o transporte de grandes 
quantidades de passageiros. 
 
Permanece por realizar o fecho da malha ferroviária da margem esquerda do Tejo, com um novo 
atravessamento que deveria ter sido concretizado através da actual Ponte Vasco da Gama;58 a 
construção de um ramal para a Costa da Caparica, enunciado desde os anos 60 pelo GEPT, assim 
como, uma ligação funcional ao porto de Lisboa por Alcântara e a ligação da Linha de Cascais com a 
Linha de Cintura. 
 
2 – A nível da Exploração: 
- a Linha de Cintura é hoje o grande eixo que articula a rede de suburbanos da AML; 
- historicamente, gerações de técnicos credenciados estudaram e instalaram sistemas operativos que 
permitiram responder a exigências de tráfego sempre crescentes; 
- nos diversos eixos ferroviários operam «famílias» de comboios de exploração por zonas, 
permitindo uma especialização de tráfegos por origem/destino; 
- a exploração ferroviária praticada nos suburbanos de Lisboa e Porto tem elevados níveis de 
satisfação, fiabilidade e segurança, sendo a mesma objecto periódico de certificação. 
                                                 
57 O que tem constituído um esforço continuado e difícil, devido à natural matriz concorrencial entre modos de 
transporte. 
58 A Ponte Vasco da Gama, construída na envolvente da EXPO98, foi defendida pelo GATTEL (Gabinete da Travessia 
do Tejo em Lisboa) como ponte mista e com uma implantação num «corredor central». Quarenta anos depois da Ponte 25 
de Abril, a história voltou-se a repetir, com o adiamento da nova travessia ferroviária para uma futura ponte. 
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Persistem por resolver problemas de interoperabilidade entre sistemas dos dois operadores, bem 
como, no interior do mesmo universo empresarial.  
 
3 – Nos Sistemas Tarifários: 
- o processo de integração e de homogeneização do sistema tarifário no contexto do sector 
ferroviário tem sido um longo percurso. Desde o após guerra até 1976, tanto a CP como a Sociedade 
Estoril (na época, subconcessionária da Linha de Cascais) careciam de autorização administrativa 
para o aumento das tarifas, tal como ainda hoje sucede. As empresas de transportes públicos das 
áreas metropolitanas (públicas e privadas) complementam as suas receitas com «indemnizações 
compensatórias», pelo desempenho de um «serviço público» cujos parâmetros estão previamente 
acordados com o Estado. 
O acontecimento mais marcante deste tema, dos últimos 40 anos, foi o estabelecimento do «Passe 
Social» a partir de 1976, sucessivamente alargado às diversas «coroas» geográficas à volta de 
Lisboa, bem como, integrando gradualmente mais operadores. São históricas as relações de 
conflitualidade entre os operadores para a repartição das receitas do referido passe.  
A evolução tecnológica tem proporcionado enormes progressos desde o bilhete de cartão até aos 
actuais sistemas de bilhética de contacto. 
 
Desde 1998 o sector ferroviário tem captado um forte conjunto de financiamentos de fundos 
comunitários e nacionais para a modernização das suas infra-estruturas, em especial, nas áreas 
metropolitanas, com o recurso por parte das empresas públicas de transporte ao crédito bancário. 
Com o grande programa de investimentos em infra-estruturas de transporte na AML, subiram 
exponencialmente os valores das indemnizações compensatórias atribuídas aos operadores de 
transportes.59 Em 1990, a soma das indemnizações aos quatro operadores de transportes públicos da 
AML atingia 28 240 000 contos. Em 1994, o total cifrava-se em 136 720 000 de contos, dos quais 91 
700 000 foram atribuídos à CP.60 
Ao agravamento das contas públicas do Estado juntaram-se as consequências nefastas dos programas 
de investimento com recurso ao crédito bancário, ainda que beneficiando das contrapartidas dos 
fundos comunitários, gerando um serviço de dívida insustentável. 
Com as actuais tendências de perda de quota de mercado que se observa na globalidade do sistema 
de transportes públicos das áreas metropolitanas, em conjugação com o serviço financeiro de dívida 
das empresas e a retracção do crédito, a sustentabilidade do sistema de transportes da AML irá 
certamente constituir um enorme desafio.  
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Anexo 1- Cronologia 61 

 

1856 

- Inauguração da Linha do Leste entre Lisboa e Carregado (actual Linha do Norte). 

1861 

- Inauguração da linha do Barreiro a Setúbal. 

1887 

- Inauguração da Linha do Oeste e do Ramal de Sintra entre Lisboa e Sintra. 

1889 

- Inauguração da Linha de Cascais entre Pedrouços e Cascais. 

1891 

- Inauguração da Linha de Cintura de Lisboa (Campolide a Braço de Prata) e Linha Urbana de 
Lisboa (Lisboa-Rossio a Campolide). 

1998 

- Inauguração da Gare do Oriente, em Lisboa, da autoria do Arquitecto Santiago Calatrava. 

1999 

- Celebrado o contrato de concessão pata a exploração do serviço de transporte suburbano de 
passageiros na travessia Ferroviária Norte-Sul (na Ponte 25 de Abril). 

Inauguração da travessia ferroviária pela Ponte 25 de Abril e entrada ao serviço da Travessia 
Ferroviária Norte-Sul, entre as Estações de Entrecampos e Fogueteiro. 

- Conclusão da quadruplicação da via entre Benfica e Amadora, na Linha de Sintra. 

- Entrada ao serviço das novas Estações de Santa Cruz/Damaia e Reboleira, na Linha de Sintra. 

2000 

- Abertura da interface na Estação da Portela de Sintra, na Linha de Sintra. 

- Conclusão dos trabalhos de modernização do troço Braço de Prata – Alverca, na Linha do Norte. 

2002 

- A quadruplicação da Linha de Sintra estende-se até `estação de Monte Abraão. 

                                                 
61 Cronologia – REFER, EPE. 
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Inauguração da Estação de Rio de Mouro, na linha de Sintra. 

2003 

- Conclusão das obras da nova estação de Queluz – Belas, na Linha de Sintra, com a entrada ao 
serviço da passagem inferior pedonal. 

- Inauguração da Estação Roma-Areeiro, na Linha de Cintura. 

- Prolongamento do serviço FERTAGUS à Estação de Roma-Areeiro, na Linha de Cintura.  

- Inauguração da nova Estação de Moscavide, na Linha do Norte. 

2004 

- Viagem inaugural da ligação ferroviária directa entre Braga e Faro, pela Ponte 25 de Abril. 

- Prolongamento do serviço FERTAGUS a Setúbal. 

2005 

- Entrada ao serviço das novas linhas do troço Vila franca de Xira – Azambuja, na Linha do Norte. 

2007 

- Entrada ao serviço do Centro de Comando Operacional (CCO) de Lisboa. 

2008 

- Início dos trabalhos de electrificação e modernização de Estações e Apeadeiros na Linha do 
Alentejo, no troço Barreiro – Pinhal Novo. 

2009 

- Conclusão da nova Interface de Transportes do cais do Sodré – construção de um terminal fluvial, 
requalificação da estação e arranjos exteriores. 
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Anexo II – Relação de Estações nas Linhas da Área Metropolitana de Lisboa62 

 

Operador: CP, Comboios de Portugal, EPE 

Lisboa - Azambuja (Linha do Norte) 

Lisboa (Santa Apolónia); Oriente; Moscavide; Sacavém; Bobadela; Póvoa; Alverca; Alhandra; Vila Franca de Xira e 
Azambuja. 

Lisboa – Sintra (Linha de Sintra) 

Lisboa (Rossio); Campolide; Benfica; Reboleira; Amadora; Monte Abraão; Agualva-Cacém; Mercês; Algueirão-Parque 
e Sintra. 

Lisboa – Cascais (Linha de Cascais) 

Lisboa (Cais do Sodré); Santos; Alcântara; Belém; Algés; Cruz Quebrada; Caxias, Paço de Arcos; Santo Amaro de 
Oeiras; Oeiras; Carcavelos; Parede; S. Pedro; S. João; Estoril; Monte Estoril e Cascais. 

Roma-Areeiro – Alcântara Terra (Linha de Cintura) 

Roma-Areeiro; Entrecampos; Sete Rios; Campolide e Alcântara Terra. 

Barreiro – Praias do Sado 63 (Linha do Alentejo) 

Barreiro; Barreiro A; Lavradio; Baixa da Banheira; Alhos Vedros; Moita; Penteado; Pinhal Novo; Venda do Alcaide; 
Palmela; Setúbal; Praça do Quebedo e Praias do Sado 

Operador: FERTAGUS 

Lisboa (Roma-Areeiro) – Setúbal (Eixo Norte Sul) 

Roma – Areeiro; Entrecampos; Sete Rios; Campolide; Pragal64; Corroios; Foros de Amora; Fogueteiro; Coina; Penalva; 
Pinhal Novo; Palmela; Venda do Alcaide e Setúbal. 

 
 

                                                 
62 Estações principais. 
63 Na margem esquerda do Rio Tejo. 
64 Na margem esquerda do Tejo e restantes estações até Setúbal. 
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