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Sumário
Entre 2012 e 2013, foi disponibilizada às indústrias Portuguesa e Alemã uma solução de transporte de base
ferroviária, ligando ambos os países. O serviço foi descontinuado em Dezembro de 2013 o que –
paradoxalmente - coincidiu temporalmente com o início da gestão e planeamento integrada da oferta de rede
ferroviária do Corredor Atlântico, nos termos do regulamento (EU) 913/2010.
Este artigo tem como objetivo identificar e analisar um conjunto de fatores que influenciaram negativamente o
nível de serviço oferecido e ditaram a presente falta de mercado para soluções logísticas assentes neste modo que urge ultrapassar - lançando luz sobre suas causas e consequências. Este artigo tem por base um conjunto de
entrevistas realizadas aos principais intervenientes nesta operação, no âmbito de um estudo de mercado de
grande dimensão do setor.
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1 INTRODUÇÃO
Entre 2012 e 2013, foi disponibilizada às indústrias Portuguesa e Alemã uma solução de transporte de base
ferroviária, ligando ambos os países. As obras de construção da linha de alta velocidade ferroviária, entre Tours
e Bordéus (em França), são comummente apontadas como o fator crucial para a deterioração progressiva dos
níveis de serviço disponibilizados ao mercado por esta operação, que levaram mesmo à sua descontinuação, em
Dezembro de 2013. No entanto, o estudo desenvolvido sobre este serviço revelou um conjunto de aspetos
complementares, interiorizados no sector, que influenciam o nível de serviço que a ferrovia pode oferecer em
operações transfronteiriças, ditando uma consequente falta de interesse do mercado por soluções logísticas
assentes neste modo, que urge ultrapassar.
Este artigo tem como objetivo identificar e analisar esses fatores, lançando luz sobre suas causas e
consequências, tendo por base um conjunto de entrevistas estruturadas realizadas aos principais intervenientes
nesta operação, no âmbito de um estudo de mercado de grande dimensão do setor, abordando o potencial de
mercado, a génese do serviço, os intervenientes e os principais aspetos operacionais do serviço, salientando os
processos/procedimentos que importaria rever por forma a garantir a competitividade futura de serviços
internacionais de transporte de mercadorias por modo ferroviário além-Pirenéus e assegurar uma participação
efetiva da Ferrovia no mercado dos transportes terrestres de longa distância e nas relações comerciais com o
centro da Europa.

2 METODOLOGIA
Este estudo disponibiliza um levantamento estruturado dos principais condicionalismos impostos a esta operação
e partilha as diferentes experiências sobre este serviço, recolhidas junto de alguns dos principais intervenientes
no processo – integrador, parceiros/fornecedores de serviços, gestores da infraestrutura e clientes, procurando ter
uma visão a 360 graus sobre o objeto de estudo. A análise do conteúdo das entrevistas realizadas constituiu a
principal fonte de informação deste estudo e dá suporte às reflexões apresentadas.
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3 ENQUADRAMENTO
O regulamento (EU) nº 913/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro, definiu 9
corredores ferroviários prioritários para o transporte competitivo de mercadorias a nível Europeu, estabelecendo
as bases para a definição das estruturas de gestão integrada da capacidade, em termos da oferta de serviços,
adequando-a às expectativas do mercado, de modo a promover e a criar condições para assegurar, no médio e
longo prazo, a competitividade do transporte ferroviário.

3.1 O Corredor Atlântico
O Corredor 4, denominado Corredor Atlântico, contempla as ligações ferroviárias dos portos Core da Fachada
Atlântica Portuguesa (Leixões, Lisboa e Sines) e do porto de Algeciras (na Andaluzia) a Madrid, Medina del
Campo, Irún, Tours, Paris, e o eixo Metz – Le Havre, com futura extensão (até 2016) à rede ferroviária Alemã e
ao terminal ferroviário de Manheim, no Estado de Baden-Württemberg. O Corredor inclui atualmente as ligações
fronteiriças de Vilar Formoso /Fuentes de Oñoro, Elvas – Badajoz e Irún – Hendaya.
Em Abril de 2013, os gestores da infraestrutura ferroviária do Corredor Atlântico – ADIF, REFER e RFF oficializaram a criação do Agrupamento Europeu de Interesse Económico do Corredor Ferroviário de
Mercadorias nº 4 (AEIE – CFM4). Esta entidade tomou a responsabilidade por assegurar a coordenação, a gestão
e a operacionalização de todos os aspetos relativos à infraestrutura de apoio ao transporte ferroviário de
mercadorias entre os três países. Este novo regime de coordenação cooperativa dos tráfegos internacionais no
corredor entrou em funcionamento pleno em 13 de Novembro do mesmo ano.

3.2 O serviço ferroviário Portugal - Alemanha
Em meados de 2010, a VW Autoeuropa (fábrica do grupo Volkswagen localizada em Palmela, na Península de
Setúbal) abordou a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – no sentido de se
promover o estabelecimento de uma ligação direta ferroviária entre Portugal e a Alemanha, por forma a
diversificar e complementar a oferta de serviços logísticos na cadeia de abastecimento desta unidade fabril. Em
sequência deste contacto inicial, a AICEP lançou o desafio a um conjunto de operadores logísticos, estabelecidos
em Portugal, de criar uma solução logística integrada, de base ferroviária, para a Indústria exportadora nacional,
nos fluxos de/para o centro da Europa.
A Schenker Transitários (filial da DB Schenker Portugal) aceitou o desafio, montou a operação em cerca de 18
meses e após um período experimental no final de 2011, que envolveu a realização de dois comboios-piloto
patrocinados pela AICEP, estabeleceu o primeiro serviço ferroviário regular entre Portugal e a Alemanha a 3 de
Fevereiro de 2012, com uma frequência semanal. A segunda frequência semanal arrancaria cerca de oito meses
depois, em 1 de Outubro de 2012, mas duraria apenas até Março do ano seguinte. O lançamento comercial da
terceira frequência semanal, anunciado para meados de 2014, nunca se concretizaria.

Figura 1 – Principais Milestones do projeto da DB e do Corredor 4

Ao invés, as crescentes dificuldades operacionais impostas a este serviço, refletidas em inúmeros e expressivos
atrasos na sua operação, implicaram avultados prejuízos financeiros ao operador logístico e aos seus clientes. De
acordo com o integrador, mais de metade dos serviços realizados ao longo de 22 meses sofreram atrasos
considerados graves. Um cliente complementou esta informação ao atestar que, ao longo desse período, apenas
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em quatro serviços realizados a operação correu conforme planeado. Estas dificuldades viriam a ditar a
descontinuação do serviço, em Novembro de 2013.
É assim paradoxal verificar que o “Comboio do Corredor", i.e. o único serviço ferroviário regular que
efetivamente ligava os seus extremos, foi descontinuado no mesmo mês em que é efetivamente implementada a
gestão conjunta do corredor internacional pelo AEIE-CFM4, cujo objetivo primordial passa por promover o
desenvolvimento de serviços e soluções de natureza internacional no corredor, como era o caso deste projeto.
Como anteriormente referido, os condicionalismos operacionais decorrentes das obras na infraestrutura
ferroviária de alta velocidade francesa, entre Tours e Bordéus, são usualmente referenciados como o fator crucial
que ditou a degradação do nível de serviço que levaria à descontinuação desta operação. No entanto, a
experiência obtida com a realização deste serviço permite relevar também um conjunto de aspetos
complementares, as suas causas e consequências, e sugerir um conjunto de fatores sobre os quais importa intervir
por forma a colmatar as ineficiências identificadas, no sentido de melhorar a eficiência global do setor
Ferroviário e promover a sua competitividade face aos restantes modos de transporte.

4 BREVE ANÁLISE AO POTENCIAL DE MERCADO
De acordo com o INE (INE, 2015), o comércio intra-EU entre Portugal e um conjunto de países além-Pirenéus,
considerados pertinentes no âmbito do Corredor Atlântico (França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Dinamarca),
foi responsável por movimentar, em 2014, 13 milhões de toneladas, com um valor de 29,7 mil milhões de Euros.
Quadro 1 – Quotas modais nos tráfegos de mercadoria de/para os países selecionados (2014) (INE, 2015)
Quota modal em toneladas

Quota modal em valor

Rodoviário

Marítimo

Aéreo

Ferroviário

Outros

Rodoviário

Marítimo

Aéreo

Ferroviário

Outros

51%

48%

0%

0,5%

0%

80%

17%

3%

1%

0%

Os modos terrestres respondem pela maioria dos tráfegos observados (Quadro 1), alcançando mesmo 80% se
analisarmos os fluxos em valor. De acordo com Painel de Transportes da EU (EU, 2015), o tempo médio para
importar ou exportar mercadorias por mar em Portugal - em 2014 - era de 14 dias, o que não deverá ser alheio às
opções do mercado refletidas nas estatísticas do INE. Constata-se que a transferência de “apenas” 4% das cargas
da rodovia para a ferrovia permitiria carregar 5 frequências semanais (em ambos os sentidos, admitindo uma
carga útil de 500 t por composição), e evitar cerca de 10.000 viagens de camião por ano.

5 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO
A estruturação da oferta de um serviço ferroviário regular de mercadorias entre Portugal e a Alemanha implicou
um longo e complexo período de planeamento, que envolveu a identificação e articulação dos interlocutores
relevantes para o sucesso da operação:
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(i)

A integração da cadeia Logística, que incluía o controlo comercial do serviço e a gestão do
transporte rodoviário nas recolhas e entregas entre os terminais ferroviários e as instalações dos
clientes, em Portugal e na Alemanha;

(ii)

A tração dos comboios, assegurada por um fornecedor de tração de cada país. Em Portugal
procedia-se ainda à formação sequencial das composições, na Estação da Pampilhosa, de acordo
com o destino final das mercadorias na Alemanha;

(iii)

A gestão dos terminais ferroviários em Portugal - Porto (Leixões) e Lisboa (Bobadela), e na
Alemanha: Frankfurt e Braunschweig;

(iv)

A transferência das mercadorias entre comboios (imposta pela diferença entre as bitolas ibérica e
UIC), realizada em Irún. Inicialmente conduzida pela Algeposa, esta operação seria assumida pela
ADIF no último trimestre de vigência deste serviço;

(v)

A disponibilização de vagões e caixas-móveis.

Em cada um dos 4 países em que o serviço se processava, a afetação de canais horários e o comando e controlo
do tráfego ferroviário era da responsabilidade da entidade que tem a seu cargo a gestão nacional da capacidade.

5.1 A Operação
O primeiro serviço semanal, disponibilizado a partir de 3 de Fevereiro de 2012, estabeleceu uma ligação direta
regular entre os terminais ferroviários de Bobadela e Leixões, em Portugal, e Braunschweig na Alemanha. A
composição ferroviária utilizada era constituída por 32 vagões, que transportavam 32 caixas móveis, com um
comprimento de 480 metros e uma capacidade de 703 toneladas brutas de peso.
Atravessar uma linha de fronteira impõe a mudança de tração e maquinista. Na conexão ferroviária entre
Espanha e França, para além da mudança de tração e maquinista, processa-se ainda a transferência de carga entre
comboios de bitolas diferentes. Esta operação tinha uma duração planeada de 8 horas, e implicava a perfeita
sincronização dos horários dos comboios na chegada à plataforma de Irún, por forma a otimizar os tempos de
transbordo e evitar os sobrecustos decorrentes de prolongar os tempos de imobilização dos recursos. Qualquer
atraso na chegada de um comboio repercute-se de forma direta na outra composição, empolando os custos desta
paragem obrigatória.
As recolhas e entregas aos clientes finais eram processadas por modo rodoviário. A transferência das cargas
entre o modo ferroviário e o modo rodoviário era assegurada nos terminais em Portugal e na Alemanha, pelos
respetivos operadores. Esta era uma operação FCL (full container load), uma vez que o integrador não
consolidava cargas, procedendo apenas ao transporte porta-a-porta das caixas-móveis entre as localizações
definidas pelos seus clientes. As operações de carga e descarga das caixas móveis eram efetuadas pelos clientes.

5.2 Frequências e Horários
Enquanto o serviço teve apenas uma frequência semanal, as recolhas eram realizadas no final da semana e as
entregas às terças e quartas da semana seguinte, em ambos os países. Ao circular maioritariamente durante o fimde-semana, este serviço apresentava uma vantagem competitiva considerável face ao modo rodoviário, que se
encontra sujeito a fortes restrições à circulação neste período. De acordo com os horários planeados, o percurso
entre Lisboa e Frankfurt seria realizado em 77 horas (3 dias e 5 horas) e, entre Frankfurt e Lisboa, em 62 horas
(2 dias e 14 horas). Os percursos entre o Porto e a Alemanha eram ligeiramente superiores a 4 dias.
Ainda no decurso do primeiro semestre de operação do serviço regular semanal, começou a ser preparada uma
segunda frequência semanal, a qual viria a concretizar-se em 1 de Outubro de 2012. Com a segunda frequência
semanal visava-se realizar as recolhas no início da semana, com saídas de Leixões e Bobadela à terça-feira e
chegada a Braunschweig à sexta-feira, no sentido da exportação, e saídas à segunda de Braunschweig no sentido
inverso. As entregas correspondentes à segunda frequência eram realizadas entre quinta e segunda-feira em
Portugal, e entre a sexta e a terça-feira na Alemanha. Os tempos viagem planeados no percurso de ida e no
percurso de volta, nas relações de viagem de Lisboa e Frankfurt, eram semelhantes, em torno de 62 horas.
A velocidade média subjacente aos horários planeados, contabilizando os tempos de transbordo de carga em Irún
e os tempos nas fronteiras, era de cerca de 40 km/h, com exceção da 1ª frequência do serviço semanal, no sentido
Portugal – Alemanha, no qual a velocidade média era da ordem dos 32,5 km/h.

5.3 Mercados e produtos transportados
Diferentes setores de atividade económica beneficiaram do serviço integrado, porta-a-porta, de transporte de
caixas móveis entre Portugal e a Alemanha por modo ferroviário. Na importação para Portugal predominavam os
componentes para veículos automóveis, provenientes das fábricas e entrepostos do Grupo VW, localizadas em
Salzgitter, Baunatal ou Wolfsburg, que abasteciam as linhas de montagem da VW Autoeuropa, em Palmela. A
VW era a principal cliente do comboio à importação. Os componentes para a indústria automóvel representaram
cerca de 90% dos fluxos importados em volume, destacando-se ainda a Benteler e a Renault entre os clientes
deste serviço.
Na exportação para a Alemanha o papel era maioritário, sendo ainda significativa a fileira da cortiça, os
componentes para a indústria automóvel, a cerâmica e os vidros, os produtos químicos e resinosos. Para além da
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Portucel Soporcel, destacavam-se enquanto clientes do comboio à exportação novamente a VW, a Amorim
revestimentos, a Clipouro, a Eurocer e a United Resins, entre outros. O Grupo Portucel Soporcel foi, a par com a
VW, um dos parceiros de referência do projeto desde a primeira hora comprometendo-se, logo de início, com
uma ocupação de 10 caixas por composição, compromisso que replicou na segunda frequência e que estaria
disposto a garantir numa eventual terceira frequência semanal, a qual nunca se chegou a concretizar.
De acordo com a informação recolhida na sequência das entrevistas realizadas, as taxas de ocupação da primeira
frequência atingiram níveis satisfatórios, sempre superiores no sentido Portugal - Alemanha, em que se
conseguiu atingir por diversas vezes a capacidade plena dos comboios, enquanto no sentido oposto a ocupação
poderia chegar aos 70%. Já a segunda frequência semanal não foi tão eficiente a captar cargas ao mercado, como
já referenciado anteriormente, tendo sido suspensa após um semestre de operação por manifesta dificuldade em
cobrir os custos operacionais.

5.4 Preço do serviço
Não foi possível dispor de informação suficiente sobre os preços praticados, tendo sido dada uma referência, um
tanto genérica, de que os valores em causa seriam idênticos aos praticados no modo rodoviário. De acordo com
uma intervenção pública do Diretor-Geral da Autoeuropa , este projeto conseguiu até demonstrar “ser possível
uma redução de 15% no custo das mercadorias” (ou talvez no seu custo transporte), mesmo considerando a
necessária mudança de bitola nos Pirenéus.
Para além da diversificação e complementaridade - face à oferta existente - que este serviço oferecia, um dos
principais aspetos qualitativos relevados pelos clientes relativamente a este serviço prendia-se com o potencial
de estabilidade de preços que esta solução oferecia. A ferrovia não está sujeita às flutuações decorrentes da
evolução dos preços e das sobretaxas de combustíveis, ou a eventuais sobrecustos decorrentes da imposição de
ecotaxas ou portagens, que poderão advir da internalização dos custos ambientais impostos pela Rodovia à
sociedade, aspetos que são centrais às políticas Europeias para o Setor dos Transportes.
Releva-se ainda que alguns contratos comerciais estabelecidos no âmbito desta operação previam a possibilidade
de recorrer, de forma indiferenciada, aos modos ferroviário ou rodoviário para efetuar o transporte entre ambos
os países, sem qualquer diferenciação em termos do preço praticado. Esta oferta respondia fundamentalmente a
imprevistos na ligação ferroviária, por forma a cumprir com os níveis de serviço acordados com os clientes, e
constituía uma sólida garantia de serviço aos clientes por parte do integrador, que arcava integralmente com
eventuais sobrecustos decorrentes desse compromisso.

5.5 Caracterização técnica da Infraestrutura ferroviária
O quadro seguinte apresenta os comprimentos e pesos máximos admissíveis nos diversos países para os
comboios ao longo do percurso entre Portugal e a Alemanha por Irún. Dada a informação patente no quadro 1 e a
dimensão longitudinal da composição utilizada, será lícito considerar que o comboio gozaria de um regime de
exceção na rede espanhola, dado o seu comprimento ultrapassar o comprimento máximo aí admissível.

Quadro 2 - Dimensões máximas das composições (RNE, 2013)
Comprimento Máximo

Peso máximo

m

toneladas

Portugal

520

1.150

Espanha

450

1.000

França

750

1.800

Alemanha

650

1.600

Conforme anteriormente referido, as linhas utilizadas por este serviço em Portugal e Espanha são de bitola
ibérica (1668mm), enquanto a rede ferroviária do centro da Europa é de bitola standard UIC (1435mm). Os
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sistemas de sinalização e regulamentos de segurança da circulação são também distintos de país para país, sendo
regra a troca de maquinistas em cada país, pois a formação dada a um maquinista num país apenas o habilita a
conduzir locomotivas nesse país.
Relativamente à eletrificação, as linhas portuguesas utilizadas por este comboio são eletrificadas, com uma
tensão de 25 kV AC. Em Espanha o percurso é eletrificado, a 3 kV DC, entre Irún e Medina del Campo,
enquanto a ligação Medina del Campo – Fuentes de Oñoro não é ainda eletrificada. Em França todo o percurso é
eletrificado, a 750 V DC entre Hendaye e Paris de, sendo a eletrificação entre Paris e a fronteira alemã de 25 kV
AC. Na Alemanha, as linhas são igualmente eletrificadas, mas a 15 kV AC.

5.6 Fluxos de informação associados ao transporte físico das mercadorias
Não existia um processo integrado de informação sobre o progresso do encaminhamento dos comboios de
mercadorias, sendo a informação disponibilizada, em cada país, por cada uma das quatro entidades
responsabilizadas pela gestão da infraestrutura ao Operador Ferroviário respetivo bem como ao integrador.
O desempenho das plataformas informacionais disponibilizadas ainda não responde à cultura logística dos seus
clientes (ao não promover a flexibilidade nem permitir antecipar medidas corretivas em situações disruptivas),
provocando um desfasamento vincado entre a realidade ferroviária e o desempenho logístico observado noutros
setores dos transportes.

6 ANÁLISE OPERACIONAL
Tendo em consideração que os preços praticados eram equiparados entre os modos ferroviário e rodoviário, as
expectativas da procura neste mercado centravam-se nos níveis de serviço que o transporte ferroviário lhes
poderia oferecer, nomeadamente no que se refere à fiabilidade, disponibilidade, flexibilidade, capacidade de
gestão perante perturbações, tempo de percurso e melhoria da sustentabilidade ambiental.

6.1 Fiabilidade
Os gráficos seguintes ilustram a informação relativa à fiabilidade do serviço ao longo do ano de 2013.
Relativamente às chegadas a Portugal, as figuras abaixo ilustram as diferenças entre a hora de chegada efetiva e
a hora de chegada planeada, representada na sua distribuição temporal ao longo de 2013, em dias por intervalos
de atraso, e por classes de tempo. De acordo com os dados disponibilizados, 44% das composições chegaram até
à hora planeada aos terminais, 10% tinham um atraso até 6 horas e, em 11% dos casos, o atraso à chegada foi
superior a 24 horas. Não foi registada a hora real de chegada em 27 situações, valor que corresponde a 32% das
composições realizadas neste período.

Figura 2 - Fiabilidade das chegadas a Portugal - Lisboa e Porto (elaboração própria)

Relativamente ao sentido da exportação (de Portugal para a Alemanha), das 84 composições cuja informação foi
disponibilizada, apenas 35% dos casos chegaram ao seu destino até à hora planeada, 14% apresentaram um
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atraso até 6 horas, e verificou-se um atraso superior a 24 horas em 31% das situações. Apenas em quatro
situações não foi disponibilizada a hora real de chegada.

Figura 3 - Fiabilidade das chegadas à Alemanha - Frankfurt e Braunschweig (elaboração própria)

Estes elementos constituem suficiente evidência de que, principalmente a partir da segunda metade de 2013,
ocorreram atrasos expressivos e de forma recorrente na operação deste serviço. Observa-se também um aumento
progressivo do número de serviços suprimidos nos últimos meses do período analisado.
Foram muitos e diversos os motivos apontados para os atrasos registados, nomeadamente acidentes, danos em
vagões, deficiências infraestruturais, avarias em equipamentos de elevação de cargas em terminais, priorização
ao tráfego de passageiros ou ao transporte de materiais para obras da LAV Tours - Bordéus ou outros
constrangimentos movidos por operadores incumbentes, trabalhos na via, intempéries, greves ou insuficiência de
meios operacionais.
Para além das ocorrências que afetaram os comboios na sua totalidade, também a retenção de vagões individuais
ao longo do percurso geraram atrasos consideráveis, normalmente devido a problemas com as lonas das caixas
móveis ou outras questões técnicas. Em algumas situações estas caixas continham componentes críticos para
linhas de montagem, mas o local onde se encontravam estacionadas impedia o seu transbordo para um camião,
pondo a descoberto uma dificuldade adicional imposta ao integrador - a escassez de pontos de transbordo das
mercadorias ao longo do corredor.
A informação disponível é, no entanto, incompleta e muito escassa, não sendo possível efetuar uma análise
completa e consubstanciada sobre as causas dos atrasos e identificar as responsabilidades entre os principais
intervenientes. Não é possível retirar conclusões sobre a natureza ou importância relativa de cada um dos
motivos de atraso, dificultando a identificação dos fatores chave a retificar na esfera de ação de cada
interveniente no processo.
A escassez de informação, em particular sobre a operação, constitui uma lacuna fundamental do serviço prestado
pela ferrovia. Os comboios internacionais não possuem um número de identificação único em todo o seu
percurso, dificultando a análise ex-post da operação. Além disso, quando um comboio circula consideravelmente
atrasado face ao seu próximo canal horário, é usual o gestor da rede fornecer um novo número de identificação à
composição, cancelando-se a denominação anterior. Os sistemas de informação disponíveis ainda não permitem
realizar a ligação entre o número anterior e o novo, pelo que, para o gestor da capacidade, não é evidente se um
comboio não se realizou por falta de mercado ou outra razão, ou se apenas o seu número foi suprimido devido a
ter perdido o seu canal horário. Poderá ser esta a razão para os lapsos de informação patentes na informação
sobre as chegadas aos terminais portugueses.

6.2 Frequência e Tempos de Percurso
Neste segmento de mercado é importante colocar à disposição dos clientes um serviço frequente que consiga
competir com a oferta do modo rodoviário. No período inicial, a boa recetividade do mercado ao serviço
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ferroviário permitiu mesmo avançar com o reforço do serviço. No entanto, a segunda frequência semanal,
iniciada em Outubro de 2012, viria a ser descontinuada alguns meses mais tarde. O principal motivo
referenciado para o cancelamento do segundo serviço semanal relacionava-se com a janela horária de recolhas,
efetuada às segundas-feiras, que se revelou desadequada relativamente aos ciclos produtivos dos clientes. A falta
de adesão do mercado comprometeu o objetivo de alcançar adequadas taxas de ocupação da capacidade nesta
segunda frequência semanal.
Embora os horário estabelecidos - se efetivamente cumpridos - não fossem problemáticos para os clientes (que
valorizam também outros fatores como a fiabilidade e a estabilidade do preço), a duração tabelada da viagem dos
serviços entre Portugal e a Alemanha, que partiam ao Sábado, era superior a 3 dias, mais cerca de 23% do que a
duração do serviço entre Alemanha e Portugal. Do lado da oferta, a redução dos tempos de viagem aliada a
frequências atrativas contribuem para um melhor aproveitamento das rotações do material circulante e dos
restantes meios de exploração, melhorando a produtividade e competitividade do caminho-de-ferro.

6.3 Flexibilidade e capacidade de atuação em face de ocorrências
A ausência de sincronismo na articulação entre operadores nos pontos fronteiriços pode gerar atrasos
importantes, prejudicando os clientes e penalizando uma racional e económica utilização do material circulante e
dos restantes meios de exploração. Apesar de haver conhecimento, muitas vezes antecipadamente, de atrasos
ocorridos a montante da sua operação, não existe qualquer confiança na apresentação de novas previsões de
chegada, nem se antecipam medidas mitigadoras. Em situação de atraso, apenas após o comboio concluir um
canal horário num determinado país é que se dará início ao planeamento do próximo canal no país vizinho,
empolando os atrasos já verificados de forma bastante relevante.
Em termos mais operacionais, por vezes ocorreu não ser possível identificar o posicionamento de uma caixa
móvel, que teria sido retirada da composição em consequência de um incidente, ou seja, desconhecia-se a
situação da mercadoria específica de cada cliente, impossibilitando o operador logístico de informar
convenientemente o cliente e de tomar as necessárias medidas corretivas. Quando algumas caixas móveis tinham
de ficar pelo caminho, pelos mais diversos motivos, a partilha dessa informação pecava muitas vezes por ser
escassa e fora do timing conveniente.
Em especial nas situações em que os atrasos tinham repercussões na articulação transfronteiriça, havia grandes
constrangimentos à capacidade coordenação de todo o processo que envolvia múltiplas operações na
dependência das diversas entidades intervenientes na cadeia de fornecimento. As dificuldades de obtenção da
informação e as limitações no planeamento das atuações de contingência no sentido de conter os atrasos e
assegurar as entregas em falta, nomeadamente com recurso a camiões, tornava impossível informar corretamente
os clientes sobre a situação e dar-lhes uma perspetiva segura sobre os timings de resolução dos problemas.
Por fim, a oferta estabelecida permitia apenas que os clientes enviassem ou recebessem uma ou múltiplas caixas
móveis, não se disponibilizando serviços de grupagem e consolidação de cargas, como é usual no modo
rodoviário. Por outro lado, a adaptação às flutuações dos ciclos produtivos, através da racionalização dos meios
empregues quando a procura é diminuta, não é tão fácil no caminho-de-ferro, que exige a mobilização em
permanência de consideráveis recursos, nomeadamente o material circulante. Foi também referenciada por
diversas vezes, nas entrevistas efetuadas, a falta de flexibilidade que ocorreu no terminal de Irún, que se aborda a
seguir em maior pormenor.

6.4 O Terminal de Irún
No terminal fronteiriço de Irún, na conexão ferroviária entre Espanha e França, os riscos de atrasos são ainda
mais elevados, adicionando-se às necessidades de articulação entre os horários dos comboios de um e de outro
lado da fronteira, a coordenação das operações de transferência de carga (entre comboios com diferentes bitolas).
No Diretório de Rede do CFM4 para 2015, é indicado um tempo de transferência compreendido entre 6 a 8
horas, em função dos métodos utilizados e das características do transporte. Tomando como base os canais
horários preestabelecidos no Corredor Atlântico o tempo médio de imobilização entre a chegada/partida a Irún e
a chegada/partida de Hendaye, retirando o tempo de percurso entre Irún e Hendaye, é de 7h20. Nos canais
horários preestabelecidos no Corredor Atlântico, a variabilidade dos tempos de transferência, em ambos os
sentidos em Irún, vai de 5h45 a um máximo de 9h38.
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De acordo com a informação recolhida, quando havia situações de atrasos nos comboios ou outras ocorrências
em Irún, os mesmos sofriam invariavelmente agravamentos nos fluxos de transporte a jusante, relevando-se a
falta de disponibilidade para efetuar trabalho extraordinário ou para alterar a sequência das rotinas
preestabelecidas que por vezes era necessária, nomeadamente o transbordo de uma caixa de um dos vagões para
um camião, no sentido de se colmatar uma urgência numa linha de montagem, comprometendo os esforços de
contenção dos atrasos verificados.
Regista-se ainda os casos de retirada de vagões das composições, nomeadamente por não terem a lona da caixa
móvel devidamente fechada, em que se tornava difícil obter informação sobre o local para onde os mesmos
tinham sido conduzidos, nem sobre o agendamento das operações para o seu re-encaminhamento,
comprometendo a racionalização da utilização dos recursos mobilizados. Estas situações foram ainda agravadas
com a transferência das operações no terminal da Algeposa para a ADIF, que ocorreu no trimestre anterior à
descontinuação do serviço. No sentido de minimizar estes riscos, e dada a inflexibilidade demonstrada pelos
operadores de terminal para realizar algumas tarefas possivelmente não consagradas nos seus manuais de
procedimentos, o integrador viu-se forçado a mobilizar recursos adicionais para assegurar a retificação das
anomalias que fossem verificadas, como o fecho das lonas das caixas.

6.5 Comprimento e carga máxima dos comboios
Relativamente às atuais limitações de comprimento máximo dos comboios que podem utilizar o itinerário, bem
como ao seu peso máximo, concluiu-se que estas não foram determinantes no insucesso da operação. Neste
segmento de mercado (tráfego intermodal), o peso médio da mercadoria é relativamente baixo, para os padrões
usuais da ferrovia. Por outro lado, tratando-se de comboios multi-cliente, é verosímil que fosse necessário um
horizonte de tempo mais alargado para conseguir volumes de carga com fluxos equilibrados em ambos os
sentidos, que requeressem a operação de comboios mais longos.

6.6 Meio ambiente
A maior eficiência ambiental do transporte ferroviário foi um dos fatores que contribuiu para atrair clientes,
respondendo a uma maior consciencialização das empresas em relação aos desígnios da sustentabilidade
energética e ambiental.
No entanto, o mercado exige em simultâneo padrões da oferta na ferrovia pelo menos equiparados aos do
transporte rodoviário, ou seja, não existe predisposição do mercado nem para decréscimo de níveis de serviço
nem para agravamento de custos.

6.7 Segurança
De acordo com o apurado nas entrevistas realizadas, os níveis de segurança contra roubos, perdas e danos foram
satisfatórios, e em linha com o verificado no modo rodoviário.

7 CONCLUSÕES
Este Caso de Estudo permitiu evidenciar que existe uma base de mercado para que a ferrovia possa oferecer um
serviço de transporte ligando terminais entre Portugal e a Alemanha, complementado pelo transporte rodoviário
no que se refere às recolhas e entregas (last mile), em que cada cliente não precisa de ter o volume necessário
para preencher a capacidade da composição. As sólidas parcerias estabelecidas - logo desde a génese do projeto com um conjunto de clientes de referência (nas fileiras Automóvel e do Papel), proporcionavam um
preenchimento de cerca de 1/3 da capacidade quer na importação quer na exportação, permitiram granjear a
credibilidade necessária para um alargamento progressivo do mercado.
Para além da diversificação de soluções logísticas, o mercado procura na ferrovia condições mais vantajosas em
relação às oferecidas pelo modo rodoviário, nomeadamente no que se refere à estabilidade dos preços, evitando
os riscos de subida do custo do combustível, portagens rodoviárias e ecotaxas, à ausência de restrições à
circulação aos fins-de-semana e feriados, previsibilidade em relação ao tempo que medeia entre recolhas e
entregas e, adicionalmente, a redução da pegada ambiental por recurso um modo de transporte mais amigo do
ambiente.
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Perante o desafio colocado pela Indústria exportadora nacional, demonstrou-se a capacidade dos intervenientes
para lançar um serviço regular semanal ligando Portugal à Alemanha, solucionando os problemas técnicos,
operacionais e regulamentares impostos pela travessia de quatro espaços ferroviários diferentes, incluindo bitolas
diferenciadas. No entanto, salvo durante um período inicial de tempo relativamente curto, o serviço não
conseguiu alcançar níveis de qualidade satisfatórios. A partir de meados de 2013, a degradação progressiva da
qualidade do serviço refletiu-se na imagem do serviço e na relação de confiança com os clientes. Com a quebra
de confiança no serviço foi aumentando o número de comboios suprimidos. Por fim, o envio de materiais
considerados críticos para o processo produtivo por via rodoviária - por exigência dos próprios clientes - acabou
por ditar a descontinuação do serviço.
Afigura-se essencial implementar um sistema sólido e fiável de gestão da informação, que permita registar,
classificar e tipificar as ocorrências, permitindo focalizar a atenção sobre as mais significativas, identificar as
causas que estão na sua origem, assim como a afetar responsabilidades aos diversos intervenientes. Só então será
possível desenvolver análises devidamente sustentadas, delinear estratégias e definir os campos de atuação mais
relevantes para otimizar as possibilidades de sucesso do transporte ferroviário de mercadorias. A recolha e
tratamento sistemático da informação, monitorizando o desempenho anual do tráfego ao longo dos Corredores
Ferroviários de Mercadorias Europeus, são atividades que integram os respetivos Planos de Implementação.
A inexistência de uma plataforma de integração e partilha da informação sobre o seguimento de cada um dos
envios (que permita disponibilizar a informação em tempo real aos clientes), a atribuição em cada país de
números diferentes de transporte ferroviário para o mesmo serviço internacional de mercadorias, a frequente
substituição de canais horários e de referenciação das circulações, são alguns exemplos das dificuldades
existentes na obtenção de informação fidedigna sobre o tráfego ferroviário internacional de mercadorias. Por
outro lado, o processo estabelecido para os pedidos e afetação da capacidade deveria ser melhorado no sentido
de uma maior flexibilidade e interatividade reduzindo os prazos de resposta, para se atingir uma maior eficiência
na utilização da infraestrutura. Uma maior cooperação e articulação entre todos os intervenientes na cadeia de
fornecimento é também desejável, para garantir a disponibilização e integração de janelas horárias que melhor se
ajustem aos ciclos produtivos dos clientes e às necessidades do mercado.
A captação de elevados volumes de tráfego para a ferrovia neste segmento de mercado, exige uma atuação
proactiva e o empenhamento de todos os intervenientes no sucesso da cadeia integrada de fornecimento. No
enquadramento atual, é fundamental promover e dar o adequado suporte à adesão de grandes integradores à
fileira do transporte ferroviário, dada a sua capacidade para identificar os requisitos dos diferentes mercados,
promover a consolidação de cargas em pontos nodais estratégicos da rede, assegurar a correta ocupação da
capacidade e o balanceamento das cargas, e disponibilizar as condições essenciais de segurança, rastreabilidade e
de gestão do processo físico ponto-a-ponto.
Pese embora algumas dificuldades operacionais e em termos de mercado, a debilidade principal do projeto foi a
incapacidade do sistema ferroviário de oferecer os níveis de serviço e de informação que o setor exige. A
impossibilidade de exercer um controlo efetivo sobre a cadeia de fornecimento durante a operação ferroviária, ou
de gerir as ocorrências no sentido da contenção ou recuperação dos atrasos (que, bem pelo contrário, sofriam
frequentemente agravamentos nas articulações transfronteiriças), foram constrangimentos determinantes à
continuidade do serviço. Os atrasos expressivos e recorrentes repercutiram-se em sobrecustos na cadeia logística,
não só por via do subaproveitamento dos recursos operacionais bem como da necessidade de incorrer em
despesas adicionais, nomeadamente a mobilização de transporte rodoviário (ou mesmo aéreo) para colmatar as
falhas ocorridas e assegurar, quando possível, as entregas críticas de mercadoria aos clientes.
Colocam-se pois importantes desafios à gestão integrada do Corredor Atlântico e a todos os intervenientes na
cadeia de fornecimento de base ferroviária. Importa desenvolver a competitividade necessária para assegurar
uma participação efetiva na ferrovia no mercado dos transportes terrestres de longa distância e nas relações
comerciais de Portugal com o centro da Europa.
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