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Resumo 

A legislação europeia, nomeadamente, a Diretiva 2012/34/CE e o Regulamento 

2015/909, associada aos princípios de tarifação para utilização da infraestrutura ferroviária, 

tem motivado o estudo e análise por parte dos investigadores tendo em vista a adoção das 

melhores práticas que permitam a revitalização de um sector que luta de forma  desigual face a 

outros modos de transporte. 

Verifica-se, atualmente, a existência de uma disparidade de critérios subjacentes à 

implementação da taxa de uso pelo acesso à infraestrutura. Esta situação revela a 

heterogeneidade e ausência de harmonização de critérios dentro do espaço comum  induzindo 

a que o mercado ferroviário no seu todo não possa evoluir como desejável, promovendo a 

abertura dos mercados, estimulando a competitividade de forma a assegurar os interesses de 

todos os stakeholders envolvidos, bem como da sociedade como um todo. 

Neste sentido, torna-se claro que existe uma forte motivação para o desenvolvimento 

de um tarifário de rede que fizesse refletir o que de bom já se pratica nos países da Europa 

Ocidental, sem prejuízo do consagrado nos normativos e legislação europeus s obra a matéria. 

Pretende a presente dissertação fazer uma retrospetiva das políticas e estratégias 

seguidas na europa, caracterizando os seus tarifários e determinando as diferenças dos níveis 

tarifários. 

Em complemento, pretende apresentar uma proposta de tarifário baseado na 

modelação dos custos operacionais, atendendo às boas práticas existentes e suportada no 

conceito da Willingness to pay (WTP) dos operadores por forma a assegurar a competitividade 

dentro dos vários segmentos de mercado.  

 

Palavras-chave: 
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Abstract 

 

The European legislation, namely the 2012/34/EU Directive and 909/2015 Regulation, 

associated to the principles regarding the access and use of the infrastructure, has originated a 

constant study to better comprehend the practices that should be adopted in order to revitalise 

a sector that struggles against others means of transportation.  

Nowadays, there are a number of different criteria regarding charging for the access and 

use of the infrastructure. This only reveals the lack of homogeneity and the absence of 

harmonized criteria’s, which leads to the underdevelopment of the railroad market since it 

doesn't stimulate competiveness, nor defends the interests of the different players. 

When we acknowledge this problem, it becomes clear that there is a strong motivation to 

start addressing the issue of developing a system that reflects the good practises already in use 

in other European countries, while in full consideration of European directives and regulations.  

The present work aims to deliver an analysis concerning the different policies and 

strategies already in use other member states, characterizing their fare systems and giving a 

clearer image on the major qualitative and quantitative differences of the different levels of fares 

implemented. 

Furthermore, it was also an objective to present a new proposal for the implementation 

of a new charging system based in operational cost modulation, aligned with the best practices 

available and also based on the concept of the operator willingness to pay since it’s necessary 

to ensure competiveness within the various market segments.  
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1 Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Enquadramento  

Desde a sua criação, em 1956, a CEE teve como um dos seus objetivos o 

estabelecimento de políticas comuns no espaço Europeu. 

Exemplo claro desta intenção surge com a publicação de diretivas e regulamentos 

vários envolvendo a política comum de transportes, onde se insere, obviamente, a ferrovia. 

Assim, após várias iniciativas legislativas por parte do conselho Europeu, surge, em 1969, o 

regulamento 69/1192/CEE cujo âmbito visava a normalização das contas das várias empresas 

de caminho-de-ferro a operar no espaço comunitário. 

Desde então, foi continuamente sendo aprofundada e desenvolvida esta temática, por 

forma a tornar mais competitivo, apetecível e eficaz o modo ferroviário.  

No fim do século XX o setor do transporte ferroviário na Europa padecia de problemas 

de competitividade graves, que poderiam colocar em causa a sua própria existência. Neste 

sentido, a Comissão Europeia procurou abordar este tema de forma estruturada por forma a 

poder vir a criar uma verdadeira política comum nos transportes. Estas pol íticas tinham como 

objetivo a criação de um mercado comum no espaço europeu, livre de barreiras e aberto à 

concorrência. Era entendido que somente assim é que se poderia dar uma alavancagem a um 

sector económico até então em declínio face à crescente importância que os restantes modos 

de transporte, nomeadamente o rodoviário, vinham a assumir na economia europeia. Surge 

então a diretiva 91/440/CEE que visava impulsionar este sector, preconizando medidas como a 

separação contabilística entre os gestores de infraestrutura e os operadores, bem como a 

adoção de taxas de acesso à rede suportadas pelos custos marginais . Tal, resultou na 

necessidade de implementar estruturas tarifárias que permitissem concretizar este objetivo, 

com aplicabilidade aos 2 principais stakeholders (operador e gestor de infraestrutura). 

Decorrentes de insuficiências da diretiva que motivaram a disparidade de interpretações 

entre os vários estados membros, que dão lugar à aplicação de taxas de uso sustentadas em 

critérios subjetivos, normalmente do interesse de cada estado, resulta a necessidade da 

Comissão Europeia lançar um conjunto de novas Diretivas e Regulamentos, normalmente sob a 

forma de pacotes ferroviários, por forma a abordar problemáticas associadas quer à tarifação 

quer a outro conjunto de matérias (interoperabilidade, segurança, licenciamento, entre outros).  

Surge assim a Diretiva 2001/14/CE que visa a implementação dos primeiros sistemas 

tarifários, estabelece os procedimentos inerentes às taxas de utilização da infraestrutura e 

define quais os serviços prestados pelo GI. Esta Diretiva foi uma década depois alvo de revisão 

com a emissão da Diretiva 2012/34/EU, atualmente em vigor, por força das dificuldades de 

implementação dos primeiros sistemas tarifários, da heterogeneidade dos tarif ários existentes e 

da ausência de regulação e supervisão, bem como do facto de não serem claros ao nível dos 
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incentivos. Assim, esta nova diretiva veio clarificar as regras de gestão associadas ao gestor 

da infraestrutura e aos operadores, bem como definir  os critérios associados à implementação 

das taxas de uso e da repartição da capacidade. 

Posteriormente, dado existirem ainda questões latentes relativamente aos preceitos a 

seguir visando a determinação do custo marginal, foi, em 2015, emitido o Regulamento 

909/2015 que visa a clarificação desta temática, estabelecendo um conjunto de critérios para 

determinação das taxas mínimas de acesso à infraestrutura. 

Neste sentido, a presente dissertação pretende dar um contributo a esta matéria, na 

medida em que procura aferir quais as melhores práticas em vigor em alguns dos países da 

Europa Ocidental, para depois olhar para o sistema tarifário português no sentido de o 

capacitar com um conjunto de soluções que o tornem mais competitivo e robusto.  

1.2 Objetivos e Metodologia 

O presente trabalho tem como um dos seus objetivos, apresentar uma formulação tipo 

que permita estabelecer o justo valor da majoração a aplicar aos operadores por forma a 

garantir a sua sobrevivência e competitividade. 

Por outro lado, propõe-se ainda, a partir das melhores práticas nos vários países e 

atendendo à Diretiva 2012/34/EU e ao Regulamento 909/2015 em vigor, propor um novo 

modelo tarifário sustentado na modelação dos custos operacionais, por forma a ter em 

consideração a Willingsness to pay (WTP) dos vários segmentos de mercado que utilizem as 

mesmas linhas para sua operação. 

Finalmente, caracterizar as práticas atuais da tarifação da infraestrutura ferroviária 

entre os países da Europa Ocidental (Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália e, 

obviamente, Portugal), nos vários segmentos associados ao transporte de passageiros.  

O segmento das mercadorias, dado que se trata de um trabalho essencialmente sobre o 

transporte de passageiros, não será alvo de apreciação e/ou desenvolvimento, pese embora, 

para melhor enquadramento de alguns assuntos, possa vir a ser pontualmente abordado. 

Nesta medida, o método utilizado para concretização destes objetivos passa por, numa 

primeira fase, efetuar a análise dos vários modelos tarifários existentes em países da Europa 

Ocidental, escolhidos em função da sua similaridade à realidade portuguesa do ponto de vista 

social, tecnológico e político. Com esta sistematização de informação procurar -se-á então 

compilar o conjunto de práticas atuais entendidas como mais relevantes à luz da legislação em 

vigor. 

Numa segunda fase, com base nas práticas mais relevantes, estruturar as bases de um 

sistema tarifário, nomeadamente listando quais as tarifas a adotar em função da s ua 
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aplicabilidade face a imperativos de natureza técnica e/ou legislativa, segmentação do mercado 

e atendendo à Willingness to Pay dos operadores (por segmento de mercado).  

Nesta medida, a modelação dos custos operacionais torna-se então um imperativo 

essencial para que a proposta de tarifário seja concretizada, uma vez que á a partir destes 

últimos que é possível avaliar a aplicabilidade de determinadas tarifas.  

Finalmente, na posse deste conjunto de elementos, torna-se então possível avançar 

para a proposta de uma formulação teórica que visa permitir determinar o justo valor da 

majoração a aplicar ao operador decorrente da realização de um determinado serviço. 

Passa-se a apresentar na figura 1 uma matriz que relaciona os objetivos com a 

metodologia que se pretendem com a presente dissertação. 

 

Figura 1 – Objetivo e metodologia 

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos, conforme se dispõe em seguida, sendo 

que: 

No Capítulo 1 – faz-se o enquadramento do tema, os objetivos e metodologia seguida 

nesta análise, bem como apresenta-se a estrutura do documento. 

No Capítulo 2 – De uma forma genérica, no âmbito do estudo do estado da arte, 

apresentam-se os conceitos associados à tarifação da infraestrutura.  

Abordam-se as questões associadas aos princípios e políticas tarifárias, as estratégias 

de implementação, bem como as problemáticas associadas à WTP, custo direto e custo fixo, e 
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seus reflexos nos sistemas tarifários e políticas seguidas pelos vários estados membros 

europeus. Debate-se ainda o tema das implicações da implementação do regulamento 

2015/909. 

O Capítulo 3 – Dedicado essencialmente à análise do estado da prática relativamente à 

implementação dos sistemas tarifários nos vários estamos membros da Europa Ocidental 

(Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica).  Faz uma síntese das 

variáveis utilizadas por cada um dos sistemas para determinação das taxas de acesso à rede 

(pacote mínimo de acesso à rede), bem como, por via do estabelecimento de critérios comuns 

de análise (tipologia de comboios e percursos), consagra uma análise aos níveis tarifários 

praticados pelos vários países por segmento de mercado. 

Realiza-se ainda um benchmarking entre os vários níveis tarifários praticados nos 

estados membros estudados, que inclui o valor médio praticado, bem como quais os principais 

fatores indutores de variações no valor das taxas de uso praticadas por cada diretório de rede.  

Finalmente, faz uma análise crítica às práticas europeias relativamente à questão das 

taxas de acesso à rede, e particulariza essa análise num subcapítulo que se destina a avaliar o 

estado da prática em Portugal do ponto de vista do cumprimento dos pressupostos da diretiva 

pelo diretório de rede atualmente em vigor em Portugal. 

No Capítulo 4 – Efetua-se a estruturação da nova proposta de modelo tarifário para 

implementação, no qual são traçados os pressupostos e critérios base a considerar à luz da 

diretiva 2012/34/CE e do regulamento 2015/909. 

Numa segunda fase, efetua-se a modelação dos custos operacionais para os vários 

segmentos de mercado considerados para o caso português, desde o longo curso até ao 

urbano, passando pelo regional e intercidades. 

Posteriormente, a partir dos relatórios de contas do operador maioritário em Portugal, a 

CP - Comboios de Portugal EPE, estabelece-se a relação entre as receitas do operador, onde 

foram recolhidos elementos associados aos proveitos e comboios.km por serviço prestado, e os 

custos operacionais modelados. Esta análise atende ainda à necessidade considerar tipologias 

de comboios consentâneos com os atualmente em operação, para além também precaver a 

necessidade dos serviços comerciais escolhidos refletirem todo o espectro de serviços 

prestados pelo operador, em linha com os segmentos de mercado previstos na Diretiva. 

Por fim, apresenta uma formulação que, de uma forma genérica visa determinar o valor 

justo da majoração a aplicar ao operador, acima dos custos diretos pela prestação do serviço. 

No Capítulo 5 – Apresentam-se as conclusões a partir da análise, modelações e 

propostas efetuadas nos capítulos que o antecedem. Encontram-se ainda vertidas neste ponto 

algumas considerações sobre a temática e abordadas eventuais possibilidades para o 

desenvolvimento de novos estudos nesta área no futuro.  
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2 Capítulo 2 – Estado da Arte 

2.1 Reforma Ferroviária e Diretivas Europeias 

 

Figura 2 – Evolução da legislação ferroviária no espaço Europeu até aos dias de 
hoje 

Em 1991 a Comissão Económica Europeia publicou a Diretiva 91/440/CEE com o 

objetivo de lidar com a problemática da falta de competitividade do sector do transporte 

ferroviário face aos outros modos existentes. 

A referida Diretiva tinha como objetivo implementar um conjunto de medidas que 

visavam assegurar a criação de um mercado único no espaço europeu, ao mesmo tempo que 

promovendo o aumento da eficiência global deste modo de transporte.  Este objetivo deveria ser 

atingido pela garantia da independência entre a gestão do operador e a gestão da 

infraestrutura, nomeadamente no que concerne à separação entre contas. 

Por outro lado, também tinha como foco a implementação de tarifas não 

discriminatórias entre operadores por parte do Gestor da Infraestrutura, bem como a adoção de 

taxas de acesso à rede suportadas pelos custos marginais (eventualmente, incluindo markup’s) 

e que, em conjunto com eventuais financiamentos públicos, pudessem vir a garantir a 

sustentabilidade do Gestor da Infraestrutura e dos operadores, ao mesmo tempo que 

permitisse a abertura dos mercados a outros players desde que pertencentes a Estados 

pertencentes ao Espaço Comunitário – direito de acesso -. 

Como é natural, a implementação desta Diretiva revelou-se algo controversa: 

 Nalguns casos, os responsáveis pelo setor ferroviário de cada Estado Membro 

opunham-se à adoção de medidas que comprometessem a sua saúde financeira 

(atendendo a que poderiam “abrir a porta” a operadores rivais) ; 
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 Noutros casos, os governos também não se mostravam inclinados a suportar políticas 

que pudessem conduzir à redução do controlo numa indústria com enorme impacto na 

economia e nas questões sociais. 

A implementação da Diretiva 95/19/CE veio então complementar a anterior diretiva 

91/440/CEE, na medida em que pretendia resolver questões associadas à alocação de 

capacidade, taxas de uso da infraestrutura (de acordo com hora do dia, tipologia de serviço, 

conservação e desgaste da via-férrea, estabelecimento de prioridades face à tipologia de 

linha/serviço), bem como proceder à clarificação/definição do papel do Gestor da Infraestrutura 

nestas matérias. 

Em 2001, a Comissão Europeia, face à falta de harmonização entre tarifas e ao 

insuficiente grau de implementação das anteriores Diretivas (91/440/CEE e 95/19/CE), avançou 

com um conjunto de legislação para o setor ferroviário, conhecido como o 1º pacote ferroviário: 

 A Diretiva 2001/12/CE, aprofunda o detalhe aquando da emissão dos relatórios de 

prestação de contas por parte do Gestor da Infraestrutura e do Operador, bem como 

impõe a adoção de medidas que visem garantir o desenvolvimento das redes de 

infraestruturas ferroviárias, a definição de normas e regras de segurança por parte dos 

operadores ferroviários, ao mesmo tempo que permite o financiamento do Gestor da 

Infraestrutura no desenvolvimento de novos investimentos , desde que devidamente 

detalhados em planos de investimento e exploração; 

 A Diretiva 2001/13/CE, que reformula a diretiva 95/18/CE, nomeadamente ao nível das 

licenças dos operadores ferroviários (concessão, alteração e prorrogação); 

 A Diretiva 2001/14/CE, que estabelece os procedimentos inerentes às taxas de 

utilização da infraestrutura, tipificando os serviços prestados pelo GI e obrigando à 

publicação das características da rede, bem como à repartição de capacidade. 

Em 2004, surge então o 2º pacote ferroviário: 

 A Diretiva 2004/49/CE visa dar enfoque às questões associadas à segurança, 

mormente no que concerne à harmonização de normas e politicas entre os vários 

estados membros, impõe a criação de uma autoridade responsável pela segurança , 

bem como de um organismo com o objetivo de conduzir os inquéritos a acidentes;  

 A Diretiva 2004/50/CE que aborda os temas da interoperabilidade europeia da rede 

transportes de alta velocidade; 

 A Diretiva 2004/51/CE, vem alterar a Diretiva 91/440/CEE, nomeadamente no que 

concerne à data de livre acesso ao transporte de mercadorias na Rede Transeuropeia, 

bem como estabelece a igualdade de livre acesso aos vários operadores de 

mercadorias na referida Rede; 

 Regulamento 881/2004/CE, que cria a Agência Ferroviária Europeia; 
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Posteriormente, em Setembro de 2007, foi então publicado um conjunto de legislação 

conhecida pelo 3º pacote ferroviário, em que: 

 A Diretiva 2007/58/CE vem alterar as anteriores Diretivas 91/440/CEE e a 2001/14/CE 

na medida em que permite a um qualquer operador de um estado membro operar em 

qualquer outro estado membro de forma livre desde que em realização de um trajeto 

internacional; 

 A Diretiva 2007/59/CE prevê a facilitação da mobilidade dos maquinistas entre os vá rios 

estados membros, promovendo o reconhecimento e harmonização das cartas e 

certificados que os habilitem a operar material circulante em qualquer estado membro;  

 O regulamento 1370/2007 vem permitir aos estados escolherem livremente os 

operadores de serviço público, facultando a possibilidade de atribuição de direitos 

exclusivos e de compensações financeiras; 

 O regulamento 1371/2007 reforça os direitos dos passageiros, em particular de 

portadores de deficiência e mobilidade reduzida; 

A Comissão Europeia procedeu então à reformulação da diretiva 2001/12/CE emitindo a 

diretiva 2012/34/CE com o propósito de melhor definir as regras de gestão da infraestrutura 

ferroviária e atividades de transporte, os critérios associados ao sistema de processamento das 

licenças de operação por parte dos operadores, bem como fixar os critérios associados ao 

sistema de taxa de uso da infraestrutura ferroviária e à repartição da capacidade da rede.  

Em 2015, a CE difunde igualmente o Regulamento 2015/909 com o objetivo de instituir 

as modalidades de cálculo dos custos diretamente imputáveis à exploração do serviço 

ferroviário, visando a posterior fixação das taxas de uso dos serviços mínimos a garantir no 

acesso à rede.  

Recentemente, em 2016, a CE implementou o 4º pacote ferroviário, cujo âmbito, de 

uma forma geral, incide sobre os seguintes temas: 

 A criação da Agencia Ferroviária Europeia (ERA) – regulamento 2016/796; 

 Fixa as condições a cumprir por forma a assegurar a interoperabilidade no espaço 

europeu – regulamento 2016/797; 

 Estabelece disposições no âmbito da melhoria da segurança da circulação, com a 

harmonização de regulamentações, definição responsabilidades, emissão de 

certificados ou ainda pela criação de uma autoridade nacional de segurança - 

regulamento 2016/798; 

 Que abre os mercados de cada estado membro ao transporte ferroviário de passageiros 

- regulamento 2016/2338; 
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2.2 Tarifação da infraestrutura ferroviária na Europa – A Diretiva 2012/34/CE 

A implementação da diretiva 2012/34/CE decorre da necessidade combater questões 

associadas aos baixos níveis de competitividade e investimento no mercado do transporte 

ferroviário, bem como lidar com aspetos relacionados com a falta de regulação e supervisão 

que se vinha verificando nos vários Estados Membros. 

Assim, a reformulação da diretiva 2001/12/CE surge como natural, tendo a nova diretiva 

versado sobre aspetos de vária ordem, donde se salientam: 

 A inclusão de mais serviços nos pacotes de serviço mínimo, bem como a identificação 

do que são consideradas instalações de apoio; 

 Obriga a um maior controlo sobre matérias envolvendo taxas de acesso à 

infraestrutura, tarifação, alocação de capacidade e aos próprios diretórios de rede;  

 Eliminação da separação de custos relativamente ao acesso aos terminais e aos portos, 

incluindo estes encargos nos pacotes gerais de acesso e utilização de serviços 

fornecidos pelo GI; 

 Definição dos critérios subjacentes à definição dos custos de acesso a instalações de 

apoio. 

A sua implementação visa assim assegurar o equilíbrio das contas do GI e, ao mesmo 

tempo, garantir a competitividade no transporte público de passageiros, promovendo o acesso 

indiscriminado e equitativo entre os vários utilizadores. Neste sentido, passam-se a enunciar 

algumas dos principais princípios inerentes a esta nova Diretiva: 

 Passa a estar garantido o acesso ao mercado de um determinado país por operadores 

de outro estado membro que aí pretendam iniciar atividade de transporte de 

passageiros; 

 Mantém o pressuposto que os operadores internacionais tenham acesso aos vários 

estados membros por onde estes tenham prevista a realização dos seus percursos; 

 Os custos decorrentes com os serviços mínimos e com a aprestação de serviços pela 

utilização de instalações do GI devem refletir o custo direto incorrido com a operação 

dos comboios, incluindo uma lista os custos não elegíveis, podendo, no entanto, ser 

este valor acrescido de forma a poderem obter um lucro aceitável; 

 As tarifas praticadas pelo GI devem ser passíveis de discriminação detalhada, se assim 

for exigido, devendo listar os serviços prestados e os respetivos custos inerentes; 

 Relativamente a troços em que se verifique a escassez de capacidade é permitido ao 

GI a aplicação de penalidades durante os períodos de tempo em que se verifique tal 

situação; 

 Quando se trate de não utilização de capacidade previamente concedida aos 

operadores, o GI pode taxar uma taxa de reserva de capacidade. Caso o GI opte pela 
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aplicação desta taxa, deve incluir cláusulas de incentivos tendo em vista promover a 

eficiente utilização da capacidade; 

 Também incorpora cláusulas relativas à performance, tendo em vista reduzir 

perturbações e melhorar a eficiência global da rede, prevendo penalidades nos casos 

em que o operador venha a causar transtornos à eficiência do sistema ou incentivos 

nos caos em que o operador melhore a sua prestação face ao planeado.  

Como consequência, a aplicabilidade destas diretrizes visa potenciar o aumento da 

eficiência do GI, criando condições para que se reduzam custos; simultaneamente, ao clarificar 

as questões inerentes aos custos de utilização da rede, os operadores poderão ponderar 

melhor as suas decisões face aos constrangimentos atuais do mercado e à sua própria 

capacidade de resposta, aumentando assim também as condições para que o mercado 

funcione de forma mais rentável para os prestadores dos serviços e mais ajustado para os 

utilizadores. 

2.3 Princípios tarifários e a problemática do cálculo do custo direto 

Do ponto de vista económico, nomeadamente no caso dos transportes, existem 2 

princípios distintos de tarifação pelos serviços prestados pelos GI aos operadores pela 

utilização da infraestrutura e das instalações da rede (TEIXEIRA e LÓPEZ-PITA, 2012): 

 Custo Total (CT), em que o GI pretende ser ressarcido pelos encargos globais 

associados à utilização da infraestrutura, imputando aos operadores, na devida medida 

da utilização que fazem da rede, os custos de investimento mais os resultantes da  

exploração (manutenção, operação, entre outros). 

A este tipo de custo podem ser aplicados agravamentos ou bonificações consoante, por 

exemplo, o operador pretenda utilizar material circulante mais ou menos danoso para a 

infraestrutura. 

 Custo Marginal (CM), em que o GI apenas pretende ser ressarcido pelo valor que custa 

a inclusão de mais um comboio na rede, ou seja, o custo direto que resulta da operação 

de um comboio. 

De uma forma genérica, salienta-se que a composição do valor final resulta do 

apuramento de um conjunto de sub-custos, nomeadamente associados à manutenção e 

exploração da infraestrutura, devendo excluir, no entanto, os custos de investimento 

inicial (construção da infraestrutura). 

Em complemento, a salientar que o custo marginal pode ainda contemplar variáveis 

adicionais (markup’s) que visem, por exemplo, o aumento da tarifa para ressarcimento 

parcial dos custos de investimento ou a redução da tarifa face à redução de 

externalidades provocadas pela existência deste serviço (menos poluição, entre outros). 

À luz do art.º 31 diretiva 2012/34/CE o GI apenas deve apenas ser ressarcido pelos 

custos diretamente resultantes da operação dos comboios que utilizam a infraestrutura pelo 
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que, tendo presente a definição de custo marginal atrás referida, entende-se que o legislador 

pretende ver aplicado o conceito de custo marginal como base dos sistemas de tarifação a 

implementar. 

Neste sentido, atentando à Figura 3 (PRODAN e TEIXEIRA, 2015), desde logo 

sobressai a participação financeira que o estado terá a seu cargo por forma a viabilizar 

políticas sustentadas de prestação de serviços de transportes públicos com base no custo 

marginal, uma vez que terá que assumir a diferença entre o custo total incorrido pelo GI no 

fornecimento do serviço e as receitas cobradas aos utilizadores. 

 

Figura 3 - Tipos de custos 

Cumpre salientar que, ao abrigo das disposições de exceção ao princípio de tarifação 

previstos na Diretiva 2012/34/CE, art.º 31 e 32, é possível aos GI aplicarem markup’s (+ ou -). 

No entanto a implementação de tais acréscimos só podem ser consideradas desde que não 

coloquem em causa a sustentabilidade e competitividade dos mercados. 

No que concerne aos métodos de estimação de custos, existem 2 metodologias 

distintas (CATRIN, 2008): 

 Top-down, a partir dos custos reais globais procura-se determinar uma função que 

permita estimar a desagregação dos mesmos por tipologia de operação realizada 

(atendendo ao tipo de serviço, comboio, infraestrutura, entre outros). 

 Bottom-up, estimando-se os custos para uma tipologia de operação procura-se 

determinar uma metodologia que permita a generalização deste custo para toda a rede 

Para que possam seu utilizadas estas abordagens, torna-se necessário determinar os 

custos associados, pelo que foram desenvolvidas 2 abordagens para tratamento e apuramento 

destes valores (CATRIN, 2008): 

 Econométrica – tendo por base dados atuais e por via da aplicação de princípios 

estatísticos, financeiros e matemáticos, permitem expressar os custos totais em função 

do tipo de tráfego, infraestrutura ou outras características, o que possibilita a obtenção 

dos custos marginais. 
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 Engenharia – tendo por base critérios técnicos de engenhar ia, determinam-se os custos 

decorrentes de uma unidade de operação (por linha, troço), devidamente desagregados 

por categorias, para depois os generalizar para toda a rede.  

Importa referir que a obtenção dos dados tendo em vista determinação dos custos totais 

associados à utilização e exploração afigura-se algo complexa uma vez que: 

 Por um lado, não existe um histórico suficientemente relevante que permita o 

tratamento estatístico da informação de forma a compilar e validar modelos de cálculo; 

 Por outro, pelo facto de não existirem condições similares de exploração (infraestrutura, 

material circulante, entre outros), a generalização dos custos inerentes a uma situação 

particular de operação poderá resultar no enviesamento dos resultados obtidos. 

Dada a complexidade do apuramento dos custos associados, nomeadamente os  custos 

marginais, têm vindo a ser desenvolvidos alguns projetos a nível europeu que visam clarificar 

esta questão, como sendo o projeto PETS (NASH e SANSOM, 2001), UNITE (NASH, 2003), 

GRACE (NASH & al., 2008) e, por último o projeto CATRIN (CATRIN, 2008). Abordaremos, em 

seguida, de forma sintética, os vários projetos: 

 Projeto PETS – Pricing European Transport Systems 

Projeto concluído no ano 2000 a pedido da UE, cujos objetivos principais visaram 

determinar o conjunto de recomendações para a implementação de políticas de 

tarifação nos transportes. Permitiu concluir que é possível implementar metodologias 

para cálculo do custo, no entanto estas estariam sempre sujeitas aos dados 

disponíveis, bem como da incerteza dos resultados obtidos. 

 

 Projeto UNITE – UNIfication of accounts and marginal costs for Transport Efficiency 

O estudo, desenvolvido para a UE em 2003, visou avançar metodologias de cálculo 

para estimar os custos marginais nos vários modos de transporte para as várias 

categorias de custos (infraestrutura, operação, exploração, acidentes e impactes 

ambientais). 

 

 Projeto GRACE - Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation 

O projeto foi elaborado para a UE em 2008, tendo por objetivo determinar estimar os 

custos marginais nos vários modos de transporte, por forma a criar bases para o 

desenvolvimento de politicas europeias de transporte, bem como determinar as 

consequência de vir a aplicar esses custos aos utilizadores/operadores. 

 

 Projeto CATRIN - Cost Allocation of TRansport INfrastructure cost 

Este projeto, realizado em 2008, e partindo do trabalho desenvolvido pelo projeto 

GRACE, visou assistir na implementação de um sistema tarifár io de transportes no 
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espaço europeu tendo por base a aplicação dos custos marginais no valor a praticar 

pela utilização da infraestrutura ferroviária. 

Uma das principais particularidades deste estudo face a outros que também abordaram 

a aplicação de custos maginais residiu no facto de tentar explicar a forma de como os 

diferentes tipos de material circulante e/ou os vários segmentos de serviços afetam os 

valores a adotar nestas tarifas; isto porque, de facto, os anteriores estudos tentavam 

explicar o custo marginal por via dos valores médios globais praticados deixando de 

lado as questões relativas à tipologia de material circulante utilizado.  

Outra questão que o estudo abordou, visou determinar o impacto da aplicação de tarifas 

aos operadores acima do custo marginal, bem como aferir das consequências para os 

vários interessados face a eventuais políticas de ressarcimento de custos.  

Ainda assim, atualmente, não existe uma metodologia consensual que vise a 

determinação dos custos diretos. Como anteriormente referido, a ausência de informação 

motivada pela reserva dos operadores em disponibilizar dados por força de conterem 

informação considerada sensível à sua atividade, aliada à diversidade de condições de 

exploração quer entre países no espaço europeu quer mesmo no próprio país, torna este tema 

algo complexo e de difícil harmonização. 

 

2.4  O Regulamento 2015/909 e suas implicações 

O regulamento 2015/909, de 12 de junho, emitido pela União Europeia veio permitir 

estabelecer os pressupostos inerentes à determinação dos custos diretos resultantes da 

operação de serviços de transporte de passageiros ferroviários, estabelecendo critérios que 

visam determinar as taxas mínimas de acesso à infraestrutura, bem como assegurar que os 

serviços prestados a custos mínimos não sejam colocados em causa por via de eventuais 

tarifas praticadas pelo mercado. 

De acordo com o regulamento o estabelecimento dos custos diretos assenta numa 

visão de curto prazo, ou seja nos custos diretamente incorridos (manutenção, operação, custos 

gestão infraestrutura) e devem excluir os custos previstos no art.º 4 do regulamento (custos 

não elegíveis – por exemplo, custos de financiamento, custos com linhas não disponibilizadas à 

circulação, despesas gerais do conjunto da rede – salários e pensões, entre outros). 

Estes custos devem ser médios para toda a infraestrutura, dividindo-os pelo número 

total de comboio.Km, Km percorridos por comboio ou ton.Km, previstos ou efetivamente 

utilizados. 

Em alternativa ao custo direto médio para toda a rede, o GI poderá apresentar os 

custos unitários diretos médios para várias partes da rede em face dos diferentes graus de 



 

13 
 

desgaste da infraestrutura ou então proceder à sua modulação (atendendo ao comprimento 

comboio, massa não suspensa, tipo de veículo, entre outros). No entanto, o somatório de todos 

os custos calculados destas duas formas não poderão ser superiores ao custo total direto 

incorrido em toda a rede. 

Na determinação dos custos diretos (à escala da rede ou modulados para terem em 

conta os diferentes graus de desgaste da infraestrutura por zona/troço), GI pode não 

apresentar os cálculos detalhados desde que não sejam superiores a 15% dos custos de 

manutenção e renovação. Por outro lado, o regulador pode aceitar o cálculo dos custos 

unitários médios incorridos (relativos a cada parte da rede ou modulados) propostos pelos GI 

desde que não ultrapassem 2€ por comboio de 1000ton (valor referente a 2005).  

Valores praticados acima do custo mínimo, no caso de linhas congestionadas por 

exemplo, poderão ser aplicados no entanto deverão ser alvo de apresentação de cálculo 

discriminado, uma vez que existe a necessidade de determinar a WTP por forma a comprovar 

que existe capacidade para o mercado de assimilar esses encargos.  

 

2.5 Principio de Ramsey-Boiteux e a “Willingness to pay” (WTP) 

A teoria de preços de Ramsey-Boiteux procura determinar, numa atividade 

desenvolvida em monopólio (de uma forma geral, como é o caso da dos GI) e num 

enquadramento potencialmente deficitário, qual a tarifa a praticar junto dos operadores de 

forma a maximizar o bem-estar social e sem produzir lucro (ARRIGO e FOGGIA, 2014). 

Desta forma, este princípio baseia-se na resposta dos operadores face a alterações do 

preço praticado pelo GI para acesso à rede, defendendo que os preços a praticar devem ser 

sustentados no custo marginal com acréscimos (markup’s) , sendo que o limite máximo a 

praticar deverá ser igual ou inferior ao custo total operacional. 

A procura dos markup’s a considerar é então base fulcral para este modelo, uma vez 

que é com a aplicação de markup’s que poderão ser minorados os custos de cobertura pelos 

serviços prestados, nomeadamente os relativos à manutenção da infraestrutura, logo o 

ressarcimento ao GI dos valores por si despendidos pela atividade desenvolvida. 

A variação das tarifas de acesso devem atender às elasticidades na procura dos 

operadores, pelo que a premissa a considerar é a de que quanto menor a elasticidade da 

procura dos operadores maior a tarifa a aplicar (custo marginal com markup),  e vice-versa 

(ARRIGO e FOGGIA, 2014). 

 Com efeito, no caso de se tratarem de serviços essenciais e em que, por exemplo, não 

existam alternativas, o facto de se promover a alteração do preço não deverá alterar 

significativamente a sua procura. 
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Um exemplo desta situação surge no período de ponta em que normalmente as 

elasticidades são inferiores às dos períodos normais, sendo portanto possível implementar 

markup’s mais elevados, logo taxas de uso mais agravadas para os operadores.  

Existindo vários segmentos de mercado (Longo Curso, Intercidades, Regional e 

Urbano) e cada qual com elasticidades diferenciadas entre si, surge como natural que seja 

fulcral conhecer os custos por segmento por forma a podermos determinar qual o acréscimo a 

considerar ao custo marginal, valor este que deve atender sempre à Willingness to Pay (WTP) 

de cada segmento/serviço. Uma discriminação por segmento, permitirá assim melhor 

salvaguardar o ressarcimento dos custos por parte do GI (ainda que não sendo total) ao 

mesmo tempo que procura maximizar a eficiência de utilização da rede (Figura 4).  

 

Figura 4 – Sistematização do Princípio de Ramsey-Boiteux face à WTP 

A WTP não é mais, portanto, que a capacidade que o operador tem para poder pagar 

ao GI pelo utilizações dos serviços por aquele prestados, nomeadamente taxa de uso da 

infraestrutura. Nesta medida, assumindo que o operador tem os seus custos operacionais 

inferiores aos dos seus proveitos, verifica-se que este poderá assumir a responsabilidade direta 

pelo ressarcimento dos custos perante o GI, de forma total ou parcial, em função da margem 

orçamental que resultará do diferencial entre os proveitos e os custos  operacionais (WTP). 

2.6 Síntese 

Depreende-se assim que a harmonização destas diretivas resulta num processo 

complexo. 

O facto dos vários estados membros possuírem características díspares entre si, 

mormente no que concerne ao seu grau de desenvolvimento, evolução tecnológica, 

constrangimentos locais (de natureza técnica, orográfica, ou outros), capacidade económica, 

entre outros, deixa antever, logo à partida, uma forte aleatoriedade quanto à formulação 

técnica e económica com que cada país aborda e formula os  tarifários de rede. 

Recorda-se que as diretivas/regulamentos “apenas” traçam linhas orientadoras no 

sentido de salvaguardar questões como a equidade, transparência e concorrência entre os 

vários players no mercado europeu, pelo que, a heterogeneidade das soluções encontradas por 
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cada estado membro para determinar e impor os seus próprios tarifários surge como natural à 

luz dos normativos atuais, desde que não coloquem em causa as disposições europeias. 

Com efeito, com base nas ideias e conceitos anteriormente enunciados, os tarifários de 

aceso à rede devem, desde logo, salvaguardar questões de segmentação por tipologia de 

mercado, uma vez que o determinar dos custos associados depende do serviço prestado. 

Nesta medida, soluções de tarifação sustentadas no custo marginal estão normalmente 

associadas ao bem-estar social na medida em que retiram dos operadores, em primeira 

instância, e utilizadores, em última instancia, a sobrecarga com encargos relacionados , por 

exemplo, com o ressarcimento do investimento inicial na rede, ou então com os custos de 

capitais (financiamento). 

Também do ponto de vista do GI é importante salvaguardar que os tarifários promovam 

a utilização da capacidade disponibilizada por forma a ser possível ressarcirem os GI do 

máximo de custos possíveis, nomeadamente os fixos, uma vez que estes não decorrem da 

maior ou menor utilização da rede mas sim da necessidade de manter a operacionalidade dos 

troços da rede a todo o tempo, mesmo que com pouca ou nenhuma util ização. 

Aliada à segmentação, também se afigura necessário definir o tipo de material 

circulante, uma vez que deve ser tido em consideração que, por exemplo, os custos 

decorrentes da circulação de um comboio de longo curso são diferentes dos do serviço urbano 

(velocidade praticada, energia consumida, elasticidades procura, n.º lugares, preço material 

circulante, desgaste materiais). 
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3 Capítulo 3 – Estado da prática 

 

A tarifação da utilização da infraestrutura ferroviária varia de GI para GI, sendo em 

todos os casos as metodologias implementadas para determinação do valor da taxa associam 

dois conceitos: 

 A formulação do cálculo da tarifa: 

O cálculo das tarifas, do ponto de vista da sua formulação matemática, podem advir de 

opções mais ou menos complexas por parte dos GI.  Esta questão é importante na 

medida em que, por exemplo, em sistemas de tarifação mais “simplificados” torna -se 

fácil para os operadores determinarem os encargos resultantes da utilização dos 

serviços da rede geral: no caso da taxa de utilização, caso a formulação seja 

decorrente dos km percorridos por comboio num par origem-destino, o determinar os 

custos resultantes é obtido de forma direta. 

Noutros casos, a formulação pode advir de opções multiplicativas ou aditivas das várias 

variáveis selecionadas. No caso multiplicativo, as variáveis são afetadas de coeficientes 

majorativos ou minorativos, critério do GI, enquanto que, no caso aditivo, existe a soma 

das várias variáveis consideradas. 

 A filosofia associada à matriz económica de imputação dos custos.  

Este conceito advém diretamente da política que cada GI pretende adotar quanto à 

forma de ressarcimento dos custos incorridos pela gestão da rede ferroviária sob sua 

responsabilidade. 

Neste sentido, existem diversos modelos concebidos por estados membros e/ou 

associações/organismos públicos e privados que visam abordar os temas associados aos 

tarifários de rede a praticar pelos GI no espaço europeu e que, de uma forma sucinta, se 

passam a indicar: 

 Projeto CIS - Charging Information System (anteriormente designado por EICIS – 

European Infrastructure Information System) 

Projeto desenvolvido pela Rail Net Europe e visa reunir informação de vários GI dentro 

do espaço comum europeu tendo em vista estimar os custos com tarifas praticadas 

pelos comboios de passageiros e mercadorias na utilização da infraestrutura ferroviária. 

Existe uma aplicação disponível na Internet, de acesso condicionado, que permite 

aceder e simular percursos tendo em vista determinar os custos para os operadores.  
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 O modelo Italiano “Pedaggio” (2004) 

Aplicação de Internet desenvolvido pelo gestor da rede ferroviária italiana (RFI) com o 

propósito de calculas as taxas de uso na Rede Italiana. 

 O Modelos da DB Netz 

Similar à aplicação desenvolvida pela RFI, que permite ao utilizador estabelecer 

percursos e definir pressupostos (tipo material circulante, serviço, linhas) tendo em vista 

determinar os custos com a infraestrutura. 

 Índice de liberalização da ferrovia - IBM 2007 

Trabalho desenvolvido pela IBM no sentido de reunir um conjunto de dados que 

permitisse comparar o estado do mercado ferroviário e que, para além de abordar 

aspetos ligados às barreiras administrativas e operacionais, também reuniu dados 

sobre os sistemas de tarifação da infraestrutura constituindo a principal referencia do 

estudo dados os aspetos económicos assumirem importância crucial no 

desenvolvimento e desenvolvimento deste mercado. 

 Projeto Rail Calc 

Projeto promovido pela Comissão Europeia, tendo em vista a caracterização dos 

sistemas de faturação dos vários GI no espaço da união europeia. Para além de 

permitir determinar os custos com as taxas de uso também visa direcionar os vários 

players no sentido de virem a adotar as melhores práticas tendo em vista o 

desenvolvimento do mercado ferroviário europeu por via de uma análise SWOT das 

várias variáveis (custos, incentivos para a performance, markup’s). 

 

3.1 Sistemas tarifários implementados em alguns países da Europa Ocidental 

Passa-se agora a efetuar uma análise sistematizada dos tarifários de rede existentes na 

Europa Ocidental, com especial enfoque nos serviços mínimos obrigatórios fornecer pelo GI.  

3.1.1 Portugal  

O modelo de regulação do sector ferroviário português tem no Decreto -Lei n.º 270/2003, 

de 28 de Outubro, revisto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 231/2007, de 14 de Junho e pelo 

Decreto -Lei n.º 20/2010, de 24 de Março, o seu quadro legal de referência. Nele se definem as 

condições de prestação dos serviços de transporte ferroviário por caminho-de-ferro e de gestão 

da infraestrutura, particularmente no que diz respeito às tarifas pelo uso da infraestrutura e aos 

poderes da entidade reguladora. 
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Regulamento 630/2011 do IMTT - O presente regulamento tem por objeto estabelecer 

os métodos e as regras de cálculo na fixação, determinação e cobrança das tarifas devidas 

pela prestação dos serviços essenciais, adicionais e auxiliares, a operadores, por um gestor da 

infra -estrutura ou por outro prestador de serviços. 

Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2018, 2016). 

3.1.1.1 Serviços essenciais (serviços mínimos) 

3.1.1.1.1 Utilização 

o Em função dos km percorridos por troço de via considerado, bem como do tipo 

de serviço (passageiros ou mercadorias) e tração utilizada (diesel ou elétrica);  

o Inclui o acesso às instalações; 

o A tarifa total prevê uma componente de partilha de valor sobre investimentos 

futuros a realizar (ponto 3.2 do Anexo 3 do Diretório de Rede 2018).  

3.1.1.1.2 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 1 infra, o valor médio, 

por segmento, varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no 

segmento longo curso e urbano. 

Tal situação vai em linha com os conceitos de elasticidade de procura uma vez que o 

segmento regional resulta da necessidade de assegurar ligações em locais com menor procura 

e, em teoria, menor capacidade económica (serviço público), pelo que é muito suscetível a 

variações de preços (maior elasticidade). 

Quadro 1 – Valor médio taxa de uso por segmento, em Portugal 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 2,15 € - Tipo de tração 

(Elétrica / outras) 

- Estado da 

infraestrutura 

- Características 

infraestrutura 

(tensão rede, tipo 

sinalização) 

Regional 1,90 € 

Urbano/Suburbano 2,10 € 
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Por outro lado, nos restantes segmentos, dada a maior procura e associado às 

necessidades de deslocação por um lado, casa-trabalho, e por outro, de lazer, é possível 

praticar preços mais elevados, variando o seu valor de acordo com o estado da infraestrutura.  

 

3.1.1.2 Serviços não essenciais 

3.1.1.2.1 Tarifas referentes a serviços adicionais incluem: 

 Fornecimento de energia de tração; 

 Realização de manobras em linhas; 

 Parqueamento de material circulante; 

 Transportes excecionais. 

3.1.1.2.2 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

 Prestação de informações de natureza comercial; 

 Fornecimento de mão-de-obra para abastecimento gasóleo; 

 Acesso a serviços de telecomunicações; 

3.1.1.2.3 Outras tarifas 

Inclui os custos incorridos pelo GI com fornecimento de elementos (horários, diretórios 

de rede, mapas, entre outros) aos operadores. 

 

3.1.1.3 Penalizações e incentivos 

 Pela não utilização da capacidade solicitada; 

 Pedidos pontuais de capacidade 

3.1.1.4 Melhoria Desempenho 

 Não se encontra ainda implementado. 

Abaixo, na Figura 5, passa-se a sistematizar o tarifário existente em Portugal.  
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 Figura 5 – Sistematização sistema tarifário - Portugal 

 

3.1.2 Espanha 

Os valores a cobrar aos operadores pela utilização da rede ferroviária incidem sobre  

Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor (Diretório da 

Rede 2017): 

 Taxas diversas (segurança e outras) 

 Tarifas serviços essenciais 

 Tarifas sobre custos obrigatórios 

 Custos dos serviços adicionais contratados 

As taxas referem-se à manutenção da segurança dos passageiros (vigilância, serviços 

bagagem) quando nas estações, bem como para assegurar a emissão de 

certificados/licenças/formação ao pessoal afeto aos operadores.  
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As tarifas correspondem ao valor que o GI recebe dos operadores pelo uso da 

infraestrutura, bem como pela utilização das estações de passageiros, terminais de 

mercadorias e/ou outros serviços auxiliares. 

 

3.1.2.1 Taxas obrigatórias 

 Segurança 

 Licenciamentos, formações, certificações  

3.1.2.2 Tarifas sobre serviços essenciais (serviços mínimos) 

3.1.2.2.1 Acesso à rede 

O preço é estabelecido a partir da tipologia de linhas existentes e que se 

destinam a prestar um serviço, atendendo ao nível de tráfego espectável em cada 

secção. Para cada nível de tráfego existem dois preços: o praticado em linhas de 

categoria A
1
 e o aplicado às restantes linhas. 

3.1.2.2.2 Reserva de capacidade 

Estas tarifas dependem da disponibilidade de capacidade no troço pretendido, e 

dependem do tipo de serviço pretendido, tipologia de comboio, hora do dia,  

3.1.2.2.3 Utilização 

Este tipo de tarifa regula a utilização efetiva da reserva de capacidade, e é 

determinada a partir dos percursos efetivamente percorridos (km), atendendo ao tipo de 

linha e serviço prestado. 

3.1.2.2.4 Nível de tráfego 

As tarifas resultam do tráfego produzido na rede pelo tráfego de passageiros, e 

dependem do valor económico do serviço prestado. É medido em termos de 

lugar/quilometro percorrido em face da hora do dia e tipo de linha. 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 2 infra, o valor médio, 

varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no segmento longo 

curso e urbano. 

 

 

 

                                                      
1
 Categoria A – linhas com velocidades máximas superiores a 250km/h em, pelo menos, 2/3 do 

percurso (Lei 38/2015, de 29 Setembro). 
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Quadro 2 – Valor médio taxa uso por segmento, em Espanha 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 5,00 € 

- Tipo de serviço 

prestado 

- Estado da 

infraestrutura 

- Volumes de 

tráfego 

- Hora do dia 

Regional 5,00 € 

Urbano/Suburbano 0,50 € 

 

3.1.2.3 Tarifas sobre serviços auxiliares  

 Uso de estações 

Esta tarifa apenas se aplica em viagens de passageiros, de acordo com a 

categoria das estações de início e de fim do percurso pretendido, bem como da 

distância da viagem. O serviço é pago de acordo com o número de passageiros que 

contratou o serviço entre duas estações de início e fim. 

 Paragem e/ou pelo uso das plataformas em estações 

Verifica-se em situações de paragem em estações e/ou quando a pedido do 

operador, se verifiquem situações de mudança de linha. Atende igualmente à 

categoria da estação, com especial atenção às congestionadas. 

Como regra, não se aplica a paragens até 15 minutos nem em situações de 

paragens intermédias durante as viagens. 

 Mudança de bitola 

 Utilização de linhas de resguardo 

 Prestação de serviços associados à rede ferroviária com a utilização/ocupação de 

instalações. 

 

3.1.2.4 Penalidade e incentivos 

Encontra-se prevista a possibilidade de introdução de penalidade e incentivos ao 

desempenho dos operadores e do próprio GI, no entanto não se encontram ainda 

implementadas as metodologias que permitam a sua aplicabilidade. 

Abaixo, na Figura 6, passa-se a sistematizar o tarifário existente em Espanha. 
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 Figura 6 – Sistematização sistema tarifário - Espanha 

 

3.1.3 França 

O método de cálculo das tarifas praticadas pelo SNCF pela utilização da rede ferroviária 

nacional encontra-se previsto no Decreto n.º 97-446, de 5 Maio (emenda). 

A aplicabilidade do sistema tarifário encontra-se, de uma forma geral, dirigida para 4 

grandes grupos de linhas: Suburbanas, linhas principais, linhas de alta velocidade e outras 

linhas. 

As tarifas aplicadas têm por base a tipologia dos serviços prestados pelo GI, 

nomeadamente Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2018, 2017): 

 Tarifas referente à disponibilização dos serviços mínimos; 

 Tarifas pelo fornecimento de serviços básicos em instalações. 

 

3.1.3.1 Tarifas referente à disponibilização dos serviços mínimos 

3.1.3.1.1 Tarifas que incidem sobre o custo direto 
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Este tipo de tarifa regula a utilização efetiva da reserva de capacidade, e é 

determinada a partir dos percursos efetivamente percorridos (km), atendendo ao 

tipo de linha e serviço prestado. Inclui todos os encargos com a exploração 

(manobra, controlo tráfego, sinalização), bem como os serviços inerentes aos 

serviços mínimos de apoio à exploração (funcionamento das estações, linhas de 

paragem - início/fim/intermédia - em estações). 

 Utilização da infraestrutura de energia de tração 

Resulta da aplicação do custo da operação de comboios de tração elétrica 

sendo determinada, para cada comboio, a partir da distância percorrida em linhas 

eletrificadas e preço em euros por km percorrido. 

 Compensação das perdas associadas ao sistema de energia 

Esta tarifa inclui 2 componentes: 

o Uma componente associada às perdas desde a subestação de tração e o 

material circulante elétrico. 

o Outra, que inclui o fornecimento da energia às infraestruturas de tração da 

rede ferroviária. 

 

3.1.3.1.2 Tarifas visando a aplicação de markup’s  

 Reserva de capacidade 

Estas tarifas dependem da disponibilidade de capacidade no troço 

pretendido, e dependem do tipo de serviço pretendido, tipologia de comboio, hora 

do dia,  

 Acesso à rede 

As tarifas aplicam-se a todos os transportes públicos de passageiros com 

contratos celebrados com autoridades de transporte, dependendo do tipo de serviço 

e categoria de linha (exceto nas de alta velocidade).  

 

3.1.3.1.3 Tarifas referentes a investimentos na rede 

 Tarifas especiais 

Estas tarifas foram determinadas para terem em consideração as 

necessidades de investimento na infraestrutura, aplicando-se cumulativamente às 
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demais tarifas praticadas. Aplicam-se por exemplo ao serviço de mercadorias em 

determinados percursos ou à utilização de comboios de tração elétrica em 

determinadas linhas. 

3.1.3.1.4 Outras Tarifas 

 Para os casos em que se preveja o congestionamento ou mesmo escassez de 

capacidade em determinadas secções da rede, encontra-se prevista a aplicação de 

tarifas de congestionamento. 

3.1.3.1.4.1 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 3 infra, o 

valor médio, varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais 

elevados no segmento longo curso e urbano. 

Quadro 3 – Valor médio taxa uso por segmento, em França 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 5,00 € 
- Tipo de serviço 

prestado 

- Estado da 

infraestrutura 

- Tipo de linha 
Regional 5,00 € 

Urbano/Suburbano 11,00 € 

 

3.1.3.2 Tarifas pelo fornecimento de serviços básicos em instalações 

 Utilização de linhas de resguardo 

 Utilização de parques de linhas por gravidade 

 Utilização de terminais de mercadorias combinados 

 Utilização de terminais de mercadorias 

 Acesso e utilização de instalações de serviço 

3.1.3.3 Tarifas referentes a serviços adicionais 

 Serviços de informação ao público 

 Abertura e utilização de instalações de apoio, fora do horário normal 

 Fornecimento energia de tração 

3.1.3.4 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

São serviços que o GI poderá ou não proporcionar aos operadores desde que 

solicitados por estes últimos. Incluem, por exemplo, telecomunicações GSM-R 4, utilização de 

linhas de resguardo para serviços específicos e/ou realização de estudos viabilidade 

internacionais. 
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3.1.3.5 Outras tarifas 

 Reembolso de custos com distribuição e fornecimento de energia de tração 

 Disponibilização de ativos aos serviço dos operadores 

 Custos por fornecimento de serviços diversos 

3.1.3.6 Penalidades e incentivos 

Estão previstas penalidades quer para o GI quer para os operadores, nomeadamente 

com o cancelamento e/ou atrasos de comboios, alterações de marchas com ou sem 

implicações ao nível dos horários programados. 

3.1.3.7 Performance 

Ao nível dos incentivos é efetuada a monitorização dos atrasos e calculados os 

impactos económicos dos mesmos, sendo posteriormente alocados na conta corrente do GI e 

dos operadores, consoante o responsável pelos mesmos. 

3.1.3.8 Outros incentivos 

Outros incentivos visam a otimização dos processos administrativos (n.º de pedidos 

efetuados, preenchimento correto de formulários de carga) e a atempada e efetiva declaração 

dos manifestos associados à operação (passageiros e/ou mercadorias), bem como a redução 

de defeitos nos rodados que agravam a manutenção nas linhas.  

Abaixo, na Figura 7 passa-se a sistematizar o tarifário existente em França. 

 

3.1.4 Alemanha 

O método de cálculo das tarifas praticadas pela Deutsche Bahn AG (DB) pela utilização 

da rede ferroviária nacional encontra-se previsto no artigo 4 da regulação de utilização da 

infraestrutura ferroviária Alemã. 

Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2017, 2016). 

3.1.4.1 Serviços essenciais (serviços mínimos) 

As tarifas com os serviços mínimos incluem todo o conjunto de custos associados à 

exploração, nomeadamente: 
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 Figura 7 – Sistematização sistema tarifário - França 

 Utilização 

De acordo com a categoria da linha e o percurso dos comboios, onde conta com 

dois tipos de ofertas: 

o percursos para o transporte de passageiros, com opções para serviços 

expresso, serviços de intervalos regulares, serviços económicos;  

o e, percursos para transporte mercadorias, com opções para serviços expresso, 

serviços standard, serviços que permitem a manobra do material motor pelos 

clientes e serviços de transporte ferroviário intermédio de contentores 

(carregados ou em vazio) para o comboio. 
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 Performance 

Onde são consideradas penalizações e incentivos ao transporte ferroviário, 

onde, por utilização de modelos que registam os atrasos, pontualidade, e a 

responsabilidade pelos mesmos (GI e/ou operadores), são calculados os custos e 

benefícios para os intervenientes. Em complemento, também existe previsto nesta 

política de incentivos/penalizações variáveis para melhoria da capacidade e 

cumprimento de velocidades (valores têm que ser superiores a 50km/h). 

 

 Ruído 

Aplica-se ao transporte de mercadorias, e depende no nível de tráfego 

produzido pelos diferentes tipos de comboios. 

Prevê ainda a bonificação dos operadores que adotem medidas que reduzam o 

nível do ruído. 

 

 Outras tarifas 

o Peso da carga, no caso de comboios de mercadorias; 

o Percursos opcionais, que permitem a possibilidade dos operadores solicitarem 

percursos opcionais dentro de limites pré-estabelecidos; 

o Reserva de capacidade; 

o Cancelamento de capacidade solicitada; 

o Disponibilização de acordos celebrados na utilização de percursos;  

o Redução de custos por celebração de acordos com duração superior a 1 

período; 

o Redução de preço por falha por parte do GI (infraestrutura, comando circulação, 

sinalização, pessoal). 

3.1.4.1.1 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 4 infra, o valor 

médio, varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no 

segmento longo curso e urbano. 

 

3.1.4.2 Tarifas referentes a serviços adicionais 

 Parqueamento em linhas não incluídas no percurso previsto 

 Alterações aos pedidos de capacidade concedidos; 

 Marchas fora dos períodos convencionados; 

 Estudos de viabilidade; 

 Utilização de equipamentos adicionais. 
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Quadro 4 – Valor médio taxa uso por segmento, na Alemanha 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 6,20 € 

- Tipo de serviço prestado 

- Tipo de linha 

Regional 6,20 € 

Urbano/Suburbano 4,80 € 

 

3.1.4.3 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

 Comunicações GSM; 

 Estudos de horários e operação; 

 Possibilidade dos operadores terem estações de trabalho nos centros de controlo; 

 Mapas ferroviários; 

 Determinação de tempos de movimento em percursos; 

 Impressões de horários e restrições de velocidade; 

 Entre outros. 

Abaixo, na Figura 8, passa-se a sistematizar o tarifário existente na Alemanha. 

 

 Figura 8 – Sistematização sistema tarifário – Alemanha 

Taxa mínima 
acesso 

Taxa 
utilização 

Performance 

Atrasos 

Incentivos 
para 

optimização 
capacidade 
e melhoria 

das 
velocidades 

Penalização 
face a 

velocidades 
minimas 

praticadas 

Ruído 

Para 
mercadorias 
- dispositivos 

de 
frenagem) 

Outras 
tarifas 

Peso carga 
(mercadorias) 

Taxas 
cancelamento 

Percursos 
opcionais 

Reserva 
capacidade 

Descontos 
para 

implementação 
novos serviços 

Taxa serviços 
adicionais 

parqueamentos 

alterações 
aos 

pedidos 
capacidade 

previstos 

marchas 

estudos 
viabilidade 

utilização de 
equipamentos 

adicionais 

Taxa serviços 
auxiliares 

Acesso 
comunicações 

Estudos de 
horários e 
operação 

Acesso a 
centros de 
controlo 

Disponibili
zação de 
mapas e 
horários 



 

30 
 

3.1.5 Holanda 

Os pressupostos para as tarifas praticadas pela ProRail pela utilização da rede 

ferroviária nacional encontram-se previstos na secção 58 da Railways Act, e na Diretiva 

2012/34/CE. 

O tipo de tarifas praticadas sobre serviços mínimos prestados são fixas.  

Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2017, 2016). 

3.1.5.1 Serviços essenciais (serviços mínimos) 

As tarifas com os serviços mínimos incluem todo o conjunto de custos associados à 

exploração, e diferem consoante se trate da rede ferroviária combinada ou da linha de Betuwe.  

 Utilização 

De acordo com o tipo de comboios (mercadorias e outros) e é taxada em função 

das ton-km por comboio. Existem vários pontos de pesagem dos comboios que 

permitem alimentar o sistema tendo em vista determinar o custo associado.  

 Parqueamentos 

Os parqueamentos por tempo superior a 3 horas consecutivas são taxados 

consoante o período ocupado e o tipo de linha de resguardo utilizada. 

 

 Acesso ferroviário a estações 

As paragens em estações e utilização de gares e instalações são faturadas 

consoante a tipologia de estação, que é determinada a partir do número de passageiros 

por dia, e tipos de paragem (consoante a percentagem de paragens durante todo o 

percurso) 

 

 Fornecimento energia tração 

De acordo com os kWh fornecidos ao material circulante, sendo o valor 

determinado a partir de uma proporção entre o kWh fornecido ao sistema e onde existe 

a distinção caso se trate de da rede DC (1500V) ou AC (25kV). 

 

3.1.5.1.1 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 4 infra, o valor 

médio, varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no 

segmento longo curso e urbano. 
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3.1.5.2 Tarifas referentes à utilização de instalações 

 A utilização de estações de passageiros, bem como dos terminais de mercadorias 

encontram-se incluídos nos serviços mínimos; 

 No caso de utilização de outras instalações técnicas (descarga resíduos) aplicam -se 

taxas que incluem os custos de investimento, operação e manutenção, bem como os de 

gestão. 

 Utilização de instalações de abastecimento de gasóleo são custeadas pelo operador.  

 

Quadro 5 – Valor médio taxa uso por segmento, na Holanda 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 1,90 € 

- Tipo de serviço 

prestado 

- Tipo de linha 

- Tonelagem do 

comboio 

- Nº paragens em 

estações, por 

tipologia de serviço 

- Energia consumida 

Regional 1,90 € 

Urbano/Suburbano 1,00 € 

 

3.1.5.3 Tarifas referentes ao fornecimento de outros serviços 

 Informações de viagem; 

 Abastecimento comboios; 

 

3.1.5.4 Tarifas referentes a serviços adicionais 

 Fornecimento energia à infraestrutura de tração, desde o distribuidor;  

 Transportes excecionais 

 

3.1.5.5 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

São calculadas casuisticamente, de acordo com as pretensões do operador.  

 

3.1.5.6 Penalidades e incentivos 

 Tarifa sobre não utilização de capacidade; 

 Tarifa sobre cancelamentos 

 Descontos por utilização de material menos ruidoso. 

 

Abaixo, na Figura 9 passa-se a sistematizar o tarifário existente na Holanda. 
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 Figura 9 – Sistematização sistema tarifário – Holanda 

 

3.1.6 Bélgica 

Os pressupostos para as tarifas praticadas pela Infrabel pela utilização da rede  

ferroviária nacional encontram-se previstos nos artigos 20 a 22 do Rail Code, publicado na lei 
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Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2017, 2017). 

3.1.6.1 Serviços essenciais (serviços mínimos) 

As tarifas com os serviços mínimos incluem todo o conjunto de custos associados à 

exploração, exceto o transporte e fornecimento de energia de tração, o acesso em toda a rede 

às instalações de serviço e a possibilidade de promover serviços nas instalações quando 

disponibilizadas pelo GI. 
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 Utilização 

É taxada em função dos km por comboio tendo em consideração o percurso 

percorrido, sendo comum a toda a rede. As variáveis que determinam este custo 

passam pelo tipo de serviço, tipo de linhas (importância e desenvolvimento 

tecnológico), impactes ambientais, massa dos veículos, período do dia e desvios face 

ao previsto (real vs programado). 

 

 Utilização de linhas disponibilizadas a operadores 

São faturados os custos com a utilização das linhas sob sua responsabilidade, 

independentemente dos km percorridos; tem um preço que tem em conta unicamente o 

comprimento da linha em questão. 

 

 Utilização de instalações 

Estas taxas variam consoante o tipo de comboio (passageiros ou mercadorias), 

o tipo de serviço prestado em estações (inicio, fim, intermedio), tempo de ocupação 

para além de 30 e 120 minutos para comboios de passageiros e mercadorias, 

respetivamente. 

 Administrativos 

Tarifa consoante o tipo de serviço prestado, sendo o preço estabelecido 

anualmente. 

 

 Manobras e realização de serviços 

A taxa incluiu os trabalhos inerentes a atividades de formação e deformação de 

comboios, parqueamentos, limpeza, manutenção, entre outros.  

 

 Pedidos Capacidade local 

Não são aplicadas taxas administrativas no caso de se aplicarem locais 

específicos. No entanto, no caso de maios operadores pedirem reserva de capacidade 

em troços já reservados, podem ser aplicadas repartições dos custos administrativos 

pelos operadores que rejeitem uma solução proposta para resolver o problema. 

 

3.1.6.1.1 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise ao Quadro 6 infra, o valor médio, 

varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no segmento longo 

curso e urbano. 

3.1.6.2 Tarifas referentes a serviços nas instalações do GI 

Estes serviços encontram-se incluídos nos serviços mínimos promovidos pelo GI. 
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Quadro 6 – Valor médio taxa uso por segmento, na Bélgica 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 1,00 € 
- Tipo de linha 

- Tipo comboio 

- Peso total material 

circulante 

- Horário de ponta 

- Tipo de serviço 

Regional 1,00 € 

Urbano/Suburbano 0,60 € 

 

3.1.6.3 Tarifas referentes a serviços adicionais 

 Fornecimento energia à infraestrutura de tração; 

 Serviços prestados com serviços excecionais e transporte de produtos perigosos; 

 Abertura instalações e prestação serviços fora dos horários convencionados.  

 

3.1.6.4 Taxas de congestionamento 

Não existe prevista a sua implementação. 

 

3.1.6.5 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

 Disponibilização de redes de telecomunicações; 

 Informação ao público poderá ser incluída nos contratos de utilização da rede a pedido 

dos operadores; 

 Inspeções técnicas ao material circulante; 

 

3.1.6.6 Penalidades e incentivos 

 Tarifa sobre não utilização de capacidade; 

 Tarifa sobre cancelamentos 

 Descontos – não se encontram previstos 

Abaixo, na Figura 10 passa-se a sistematizar o tarifário existente na Bélgica. 

3.1.7 Itália 

Os pressupostos para as tarifas praticadas pela RFI pela utilização da rede ferroviária 

nacional encontram-se no artigo 37 do DL 201/2011 (Lei 2014/2015) e do artigo 13 decreto 

legislativo 112/2015. 
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Figura 10 – Sistematização sistema tarifário - Bélgica 

 

Passa-se agora a detalhar os serviços previstos no Diretório de Rede em vigor 

(Diretório da Rede 2017, 2016). 
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3.1.7.1.1 Níveis tarifários 

Desta forma, conforme se pode verificar pela análise à Quadro 4 infra, o valor 

médio, varia de acordo com o tipo de segmento admitindo valores mais elevados no 

segmento longo curso e urbano. 

Quadro 7 – Valor médio taxa uso por segmento, em Itália 

Segmento Valor médio Influenciado por: 

Longo Curso 2,50 € 

- muitos parâmetros 

(percurso, 

velocidades, 

densidade tráfego, 

desgaste, massa, 

tipo tração, entre 

outros) 

Regional 2,50 € 

Urbano/Suburbano 2,60 € 

 

3.1.7.2 Tarifas referentes a serviços nas instalações do GI 

 Utilização e acesso de instalações, informações de viagem e bilheteiras; 

 Utilização de terminais de mercadorias; 

 Utilização de linhas de resguardo e manobras; 

 Disponibilização de áreas de armazenamento de carga e material circulante;  

 Instalações para atividades de manutenção, excepto as oficinas de manutenção de 

material circulante; 

 Linhas para lavagem; 

 Custos com o abastecimento gasóleo encontra-se incluídos nos custos de utilização de 

instalações/infraestrutura; 

 Ligações marítimas (Sicília a Sardenha). 

 

3.1.7.3 Tarifas referentes a serviços adicionais 

 Fornecimento energia à infraestrutura de tração; 

 Pré aquecimento de carruagens e fornecimento de água; 

 Serviços prestados com serviços excecionais e transporte de produtos perigosos;  

 Prestação de serviços em linhas de resguardo e manobras; 

 Assistência a pessoas de mobilidade condicionada; 

 Parqueamento de material circulante em linhas; 

 

3.1.7.4 Tarifas referentes a serviços auxiliares 

 Disponibilização de informação adicional aos passageiros; 

 Acesso a redes de telecomunicações GSM; 



 

37 
 

3.1.7.5 Performance 

 Tarifa sobre atrasos registados (inicio viagem e/ou tempos de percurso); 

 Tarifa sobre cancelamentos. 

Abaixo, na Figura 11, passa-se a sistematizar o tarifário existente na Itália. 

 

 

 Figura 11 – Sistematização sistema tarifário – Itália 

 

3.2 Análise crítica às políticas tarifárias sobre serviços mínimos 

Procurando sistematizar e compilar a informação subjacente aos vários tarifários, 

verifica-se que as variáveis associadas à determinação da taxa de uso podem ser englobadas 

em grupos de acordo com a sua natureza, conforme abaixo se passa a explanar (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Classificação das variáveis por tipologia 

  Variáveis 

Infraestrutura Tipo de linha 

Cargas por eixo admissíveis 

Velocidade 

Capacidade Nível de tráfego 

Horário pretendido 

Prioridade serviço 

Período reserva capacidade 

Serviço Tipo de serviço (passageiros/carga) 

Área geográfica de tarifação 

Segmento serviço (LC, RG, URB, …) 

Material circulante Tipologia material circulante 

Tipo de tração utilizada  

Velocidade 

Peso total/eixo 

N.º pantógrafos 

Utilização Por km percorridos 

Por comboio.km 

Por tonelada.km 

Performance (atrasos, …) 

 

Neste sentido, o Quadro 9 apresenta a diferenciação destas teorias por país. 

Nos países da Europa Ocidental, pese embora o facto de fazerem parte da união 

europeia, a não existência duma política harmonizada que permita definir o valor das taxas de 

uso sobre os serviços essenciais origina a que, ao nível das variáveis utilizadas, exista uma 

multiplicidade de parâmetros base utilizados para composição do custo associado aos serviços 

mínimos nos países analisados. 



 

39 
 

Quadro 9 – Teorias de preços implementadas por país analisado 

Teoria preços Países 

Custo Marginal (CM) Holanda (linhas 
convencionais) 

Custo Marginal com 
Markup’s (CM +) 

Portugal, França, 
Espanha 

Custo total deduzido 
de deduções (FC -) 

Alemanha, Itália, 
Bélgica 

 

Abaixo, no Quadro 10, passam-se a identificar os tipos de tarifas por país. 

Quadro 10 – Mapa síntese das variáveis de cálculo, por país 

 

 

Por outro lado, conforme se visualiza no Quadro 11, fica patente a diferenciação entre 

os tipos de tarifas praticadas por estado membro. 
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Quadro 11 – Mapa síntese dos tipos de tarifas aplicadas, por país 

 

Da análise efetuada aos Quadros 10 e 11, fica assim patente a significativa 

heterogeneidade de critérios que os vários GI recorrem tendo em vista o estabelecimento  das 

taxas de uso aos operadores: 
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 Os esquemas de tarifação assentam em abordagens assentes no custo marginal ou no 

custo fixo. 

 Os sistemas tarifários aplicados são, normalmente, do tipo aditivo, dado resultarem do 

somatório de várias tarifas por serviços prestados, e multiplicativo, uma vez que as 

tarifas são afetadas por coeficientes de majoração em função do horário, tráfego, 

desgastes, entre outros. 

 As tarifas aplicadas são na sua generalidade em função do comboio.km . 

 Alguns países praticam, cumulativamente à tarifa sobre a utilização da rede, tarifas de 

acesso à rede, podendo assentar numa opção de impor uma taxa anual de acesso ou 

então por km.percurso percorrido por comboio. 

 Pontualmente, também já são aplicadas tarifas relativas ao sistema associado à energia 

de tração, bem como à rede de distribuição que está a montante da infraestrutura de 

catenária e que possibilita o fornecimento de energia à rede.  

 Também já é possível verificar a implementação de medidas visando a redução das 

externalidades, caso da Alemanha em que prevê incentivos decorrentes da redução do 

ruído. 

 A performance é tida em consideração na globalidade dos estados membros 

analisados, encontrando-se previstas penalidades à não utilização de capacidade 

solicitada/concedida ou então aos cancelamentos. 

Em forma de conclusão, verifica-se que os critérios subjacentes ao estabelecimento das 

taxas de uso variam consoante os países e de forma distinta quer quanto à estrutura 

implementada quer quanto às variáveis consideradas. 

 

3.3 Ensinamentos resultantes das práticas em uso na Europa Ocidental 

De uma forma geral, ao nível dos GI, existe uma uniformidade de critérios no sentido de 

taxar a utilização da rede em função da sua utilização - caso das opções de tarifação com base 

nos comboios.km, ton.km ou mesmo minutos.comboio. A adoção desta metodologia permite 

aos GI serem ressarcidos dos encargos de manutenção da rede em função da utilização e do 

desgaste que os vários segmentos de serviços prestados pelos operadores provocam na rede.  

Com efeito, o aumento das velocidades ou o peso por eixo, por exemplo, aceleram a 

deterioração da infraestrutura de via, nomeadamente dos seus materiais constituintes,  

reduzindo assim a sua vida útil. 

Numa outra perspetiva, a adoção de tarifas penalizadoras em troços congestionados ou 

com escassez poderá também constituir uma medida adequada uma vez que poderão 

potenciar a procura de soluções mais rentáveis por parte dos operadores, ou mesmo vir a 

sustentar eventuais investimentos na infraestrutura caso se identifique o  problema poderá estar 

no sub-dimensionamento da capacidade face à procura. De salientar, ainda sobre esta matéria, 
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que uma maior intensidade de tráfego obrigará à alocação de mais recursos (materiais, 

humanos e económicos) para suprir o desgaste da infraestrutura ou mesmo assegurar a sua 

operacionalidade. 

Criando penalizações à utilização destes troços potencia-se assim a otimização dos 

serviços prestados pelos operadores na medida em que aqueles tentarão adequar a sua oferta 

à procura efetiva (aumentando a sua eficiência e rentabilidade), para além de também poderem 

vir a influir no tipo de material circulante a alocar (maior capacidade por comboio em vez de 

mais comboios, tecnologicamente mais desenvolvidos e eficientes).  

Ao nível ambiental, verifica-se que também já existem soluções que vão ao encontro da 

redução dos impactes decorrentes da utilização deste modo de transporte. A componente da 

taxa associada ao ruído (implementada, por exemplo, na Alemanha) procura incentivar a 

utilização de soluções menos ruidosas e tecnologicamente mais desenvolvidas. 

Por outro lado, a diferenciação da taxa em função da hora do dia (em hora de ponta, 

normal) permite igualmente ao GI minorar a possibilidade de utilização “abusiva” em períodos 

de ponta, minimizando assim a hipótese de ocorrência de fenómenos de escassez ou 

congestionamento na rede. 

Finalmente, existem já também implementadas medidas no sentido de fomentar a 

performance, nomeadamente Espanha em que paragens em estações superiores a um 

determinado período de tempo são taxadas a valores mais elevados. 

Seguidamente, na figura 12, passam-se a sistematizar as práticas a considerar à luz do 

aqui referido. 

 

Figura 12 – Práticas a considerar resultantes dos tarifários em uso na Europa 
Ocidental 
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3.3.1 Níveis tarifários entre os vários países analisados 

Como já aqui foi referido, existem diferentes níveis tarifários praticados pelos vários GI  

por segmento de mercado. De uma forma genérica, passa-se a ilustrar (Figura 13) estas 

diferenças entre as taxas de uso praticadas nos vários países analisados. 

 

Figura 13 – Níveis tarifários médios em países da Europa Ocidental 

Ao nível dos valores médios praticados pelos vários GI, poderemos agrupar os países 

em 2 subgrupos: 

 França, Espanha e Alemanha, em que os valores praticados são, à exceção do 

segmento urbano em Espanha onde atinge valores na ordem dos 0,50€/km, acima dos 

4€/km; 

 Portugal, Holanda, Bélgica e Itália, na ordem dos 2€/km, ou mesmo inferior no caso de 

Itália. Porventura, as questões socioeconómicas inerentes a estes países, a par das 

políticas de desenvolvimento, poderão estar na origem da disparidade de valores 

encontrados. 

Por outro lado, países como a Alemanha ou a França, decorrente da sua maior 

capacidade económica, poderão ter operadores com maior WTP do que países como Portugal, 

o que resulta na diferença de valores encontrada. 

Não será ainda de negligenciar a importância que as políticas de transporte impõem 

aos sistemas tarifários uma vez que, por exemplo, no caso de Espanha, o valor da tarifa 

assume valor inferior aos demais, portanto em linha com medidas que incentivem a procura dos 

transportes coletivos em prejuízo de outros meios, logo com impacto nas externalidades 

(custos de poluição, congestionamento, escassez, por exemplo). 
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Em complemento, denota-se que existe uma tendência a equiparar os custos do 

segmento longo curso com o do regional, situação que porventura poderá antever que os 

parâmetros para determinação da taxa de uso serão similares.  

Salienta-se no entanto que os valores aqui referidos tratam-se de custos médios pelo 

que apenas refletem a situação geral de cada país em análise. Nesta medida, a determinação 

das tarifas efetivas praticadas por cada GI face a um determinado serviço deverá ser alvo de 

cálculo específico de acordo com os diretórios de rede para assim virem a refletir todas as 

considerações e variáveis de custo associadas à operação de um determinado serviço. 

 

3.3.2 Modelação dos níveis tarifários nos vários países analisados atendendo a 

pressupostos comuns 

Por forma a podermos comparar valores entre os vários segmentos (LC, RG e URB) 

nestes países, foram determinados os valores unitários da taxa de uso por percurso atendendo 

a alguns pressupostos: 

 Percursos escolhidos de natureza e características similares entre os pares origem-

destino (velocidades, infraestrutura, horários); 

 Tipologias de serviço idênticas; 

 Tipologia de material circulante similar. 

Seguidamente, nas Figuras 14 e 15 passam-se a discriminar os resultados obtidos dos 

níveis tarifários por segmento e em função da velocidade, nos vários países em análise. 

 

Figura 14 – Níveis tarifários por segmento, obtidos em condições similares, nos 
vários países analisados 
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Figura 15 – Níveis tarifários em função da velocidade comercial média, nos vários 
países e segmentos analisados 

 

Após análise aos resultados obtidos, pode-se constatar a não uniformidade de custos 

uma vez que nuns países o segmento LC é o mais elevado e o UB o mais baixo, enquanto que 

noutros é o oposto (LC mais baixo e URB mais elevado). 

De facto, se atentarmos à variação do custo em função das velocidades, resulta que os 

valores apurados são algo dispersos e com comportamento aleatório, o que deixa antever uma 

fraca correlação entre estas variáveis – seria espectável que a reta potencial do custo em 

função da velocidade tomasse uma inclinação mais acentuada que a apresentada uma vez 

que, em teoria, velocidades maiores deveriam ter tar ifas maiores (consequência dos maiores 

desgastes da infraestrutura, maior nível investimento inicial na infraestrutura, maior consumo 

energético, entre outros). 

Tal facto poderá indiciar a influência de fatores externos com impacto na definição dos 

sistemas tarifários, e com isso nos níveis tarifários resultantes: como exemplo destes fatores 

poderemos ter a implementação de políticas tarifárias impulsionem determinados segmentos 

em detrimento de outros por via, por exemplo, de subsidiação estatal  nos casos em que 

importa salvaguardar o bem-estar social ou mesmo a coesão territorial por via do garante da 

mobilidade. 

 

3.3.3 Análise ao caso português 

A rede ferroviária portuguesa é gerida pelas Infraestruturas de Portugal SA (I.P.), e 

utiliza um sistema em que os serviços prestados são taxados numa abordagem que por vezes 

é referida como de custo marginal, estando prevista a possibilidade de aplicação de markup’s. 
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Para além deste facto, o tarifário prevê ser ressarcido pelos custos resultantes da 

operação, e também pelos custos totais decorrentes de investimentos a realizar na rede. 

Passa-se a efetuar agora uma análise ao cumprimento dos pressupostos constantes da 

diretiva 2012/34/CE tendo em vista assegurar o cumprimento das disposições relativas aos 

pacotes de serviços mínimos. 

3.3.3.1 Taxas de utilização da infraestrutura que reflitam os custos diretos incorridos com a 

operação dos serviços de transporte (art.º 31.3) 

 

Conforme é percetível no tarifário de rede, verifica-se que o custo da taxa de 

uso para os mesmos troços e para utilização de tração elétrica e não elétrica, admite 

valores iguais entre os segmentos LC e o Urbano, possuindo o segmento regional taxas 

diferenciadas e mais reduzidas que os outros serviços. 

Nesta medida, entende-se que este ponto não estará a ser alvo do cumprimento 

da diretiva, isto é, não está a ser aplicado o custo marginal.  Senão vejamos: 

 

o Por um lado, o facto do taxa praticada pelo segmento LC estar ao mesmo nível 

da do Urbano não estará em linha a natureza dos serviços prestados por cada 

segmento, porquanto não será espectável que o custo de um comboio de longo 

curso (maior velocidade comercial, menor rácio de paragens por percurso e 

menores tempos de ocupação dos canais) esteja ao mesmo nível que os 

urbanos (menores velocidades comerciais, maior rácio de paragens por 

percurso e maiores tempos de ocupação de canais). 

 

o Por outro lado, verifica-se que as tarifas não diferenciam entre diferentes pesos 

de comboios uma vez que, dentro do mesmo segmento, deveria ser precavida a 

influência que, por exemplo, os comboios de 2 pisos têm face aos de 1 piso na 

medida em que possuem maiores cargas (totais ou por eixo) - decorrentes do 

maior número de lugares e da maior necessidade de potência que obriga a um a 

maior motorização. 

 

o Também ao nível do custo marginal social, este não se encontra implementado 

dado, em conformidade com a diretiva, o valor das tarifas ter que estar dividido 

por comboio tipo. Com efeito, somente assim é que seria possível proceder 

verdadeiramente a uma definição de custos que conciliasse o serviço prestado 

pelo operador com o custo de operação do comboio afeto, o que não ocorre no 

caso português. 
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3.3.3.2 Segmentação do mercado (art.º 32.1) 

A este nível o diretório de rede português prevê a segmentação do mercado nos 

seguintes: mercadorias, urbano/suburbano, longo curso/internacional, regional/inter-

regional. 

 

3.3.3.3 Utilização de markup’s (art.º 32.1) 

Em Portugal não estão a ser aplicados markup’s aos vários segmentos, dado 

que o diretório de rede não prevê a inclusão de tais custos, nem tão pouco faz 

referência a quaisquer cálculos discriminados que permitam, à luz da diretiva, a 

implementação de acréscimos ao custo mínimo. 

 

3.3.3.4 Taxas destinadas a colmatar custos de longo prazo (art.º 32.3)  

Não se encontram previstos na diretiva. De uma forma geral, estes custos em 

Portugal são assegurados pelo estado uma vez que englobam avultados investimentos 

na infraestrutura aos quais o GI não consegue suprir uma vez que as suas receitas 

provêm maioritariamente dos serviços prestados aos operadores por via da taxa de uso.  

 

3.3.3.5 Descontos (art.º 33.3) 

Não se encontram previstos no tarifário de rede.  

3.3.3.6 Incentivos ao GI para melhoria da segurança e da infraestrutura (art.º 30.1) 

Não se encontram previstos. 

 

3.3.3.7 Outros Custos 

Em complemento, verifica-se que o diretório de rede inclui alguns custos 

adicionais aos custos diretamente incorridos pelos serviços prestados para circulação 

de comboios na rede, nomeadamente: 

 Tarifação da capacidade pedida e não utilizada (art.º 36) 

 Pedidos pontuais de capacidade 

 Para além destes, também tem previsto incentivos relativos à performance, 

tendo em vista o aumento do desempenho e com isso a diminuição das 

perturbações da circulação ferroviária (art.º 35.1). É aplicado pelo GI atendendo 

aos atrasos registados pelos operadores, responsabilizando o causador do 

mesmo (GI ou Operador, consoante o caso). 
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4 Capítulo 4 – Propostas para a formulação de um modelo de 

tarifação de acesso à infraestrutura ferroviária para serviços 

de passageiros 

 

À luz dos sistemas de tarifação analisados neste trabalho, bem como das diretivas 

europeias sobre esta matéria (taxa de acesso), afigura-se, como aliás decorre da análise mais 

detalhada do caso português, que existe margem de progressão quanto ao desenvolvimento de 

ajustamentos às práticas atuais visando assegurar a melhoria global do sistema 

nomeadamente quanto: 

 Ao sistema de tarifação propriamente ditos; 

 À modelação dos custos; 

 Aos incentivos à performance; 

 Ao ressarcimento de custos; 

 Aos tipos de segmentos (serviços prestados); 

 Às tipologias do material circulante; 

 À interoperabilidade. 

 

Estas áreas de melhoria tomam assim especial importância ao nível do 

desenvolvimento das políticas tarifárias de acesso à rede dado poderem vir a contribuir no 

sentido de vir a reforçar convergências entre os vários estados, cimentando linhas de raciocínio 

comum e, no limite, virem a contribuir para a prossecução de eventuais processos de 

harmonização das políticas tarifárias no espaço europeu. 

 

4.1 Formulação do modelo 

Atendendo anteriormente referido, torna-se evidente que qualquer sistema a 

implementar ao nível da tarifação deve atender a um conjunto  de pressupostos que iniciam na 

modelação dos custos operacionais dos operadores, prosseguindo o seu desenvolvimento ao 

nível de medidas transversais em linha com a Diretiva 2012/34/CE e o Regulamento 2015/909. 

Cumpre recordar que este trabalho apenas aborda, ao nível do modo ferroviário, o 

transporte coletivo de passageiros, deixando de parte o segmento das mercadorias também 

previsto na diretiva 2012/34/CE. Neste sentido os pressupostos base do modelo tarifário 

proposto não refletem as necessidades doutros segmentos que não os aqui em análise.  
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4.1.1 Estrutura 

O modelo tarifário proposto na figura 16 infra, tem por objetivo assegurar o 

desenvolvimento da atividade de transporte de passageiros de uma forma eficiente e 

competitiva, sem colocar em causa a atividade desenvolvida pelos stakeholders envolvidos. 

Neste sentido pressupõe o justo ressarcimento pelos serviços prestados atendendo ao tipo de 

segmento de mercado em análise. 

 

Figura 16 – Proposta de modelo tarifário 

Prevê ainda o recorrer a markup’s sobre o custo direto operacional, desde que não 

coloque em causa a WTP dos operadores por segmento de mercado, por forma a promover o 

ressarcimento de custos de manutenção com a infraestrutura nos segmentos que assim o 

possam custear e, bem assim, também virem a contemplar um custo associado à 

harmonização técnica na área da segurança (interoperabilidade). 

Em complemento, o tarifário também visa, à luz do preconizado nas diretivas europeias, 

promover o uso eficiente da infraestrutura pela implementação de taxas adicionais e que 

deverão recair sobre as seguintes variáveis: 

 Taxa de utilização de estações; 

 Taxa de reserva de capacidade; 

 Descontos, em função das densidades previstas de tráfego; 

 Custos ambientais, dependentes, por exemplo, com taxas variáveis em função dos 

níveis de ruído ou da poluição decorrente do tipo de tração util izada (eléctrica/diesel); 

 Performance, incluindo penalidades e/ou incentivos, decorrentes de alterações aos 

serviços planeados. 



 

50 
 

Assim, resulta que o nível de ressarcimento dos custos operacionais (operador e GI) 

afetará igualmente o nível de subsidiação que o Estado poderá ter que assegurar, isto é, no 

caso de existência de segmentos de mercado deficitários o estado, por via de parecer do 

regulador, poderá ter que vir a suportar parte dos custos mediante a contratualização de 

Contratos de Serviço Público lançados para o efeito, por forma a garantir a manutenção de 

serviços considerados essenciais. 

Por fim, a estrutura definida deve contabilizar as diferentes tarifas de forma aditiva uma 

vez que, como atrás foi referido, o modelo deverá incluir um conjunto de custos diversos 

consoante a sua natureza. Não obstante, as diferentes tarifas poderão vir a ser ajustadas em 

função de critérios pré-definidos, sendo que este ajustamento é conseguido pela multiplicação 

de coeficientes sobre as tarifas base nos casos que assim o venham a justificar, 

nomeadamente em situações de trafego intenso, em função da tonelagem do material 

circulante, velocidades praticadas, entre outros. 

  

4.1.1.1 Teoria de preços a implementar 

A teoria de preços que está inerente ao presente tarifário baseia-se no Custo Marginal 

com markup’s (CM +), cujos acréscimos só deverão ser implementados nos segmentos de 

mercado que os possam assimilar. Considera-se que este modelo é o que melhor salvaguarda 

a eficiência do sistema uma vez que pretende refletir o custo direto associado à colocação de 

mais um comboio a circular na rede, ao mesmo tempo que procura ressarcir (ainda que 

parcialmente), por via dos markup’s, o GI dos custos com a manutenção da rede. 

 Determina-se ainda que o tarifário a implementar deve variar em função da utilização 

da infraestrutura (por comboio.km), onde deve ser tido em consideração um conjunto de 

variáveis por forma a se atender aos reais custos que decorrem dos vários constrangimentos 

associados à atividade, conforme evidenciado no Quadro 12. 

Quadro 12 – Variáveis subjacentes à determinação da taxa de acesso à rede 

 

Estas variáveis deverão estar incluídas no pacote de serviços mínimos associados à 

taxa de uso da infraestrutura uma vez que servirão como base de cálculo das tarifas a praticar.  

Tipo de linha Velocidade Máxima

Peso Máximo

Infraestrutura de tração

Peso por eixo

Tipo de tração

Custo 

Marginal em 

função de:

Tipo material 

circulante
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Sobre esta questão cumpre ainda assinalar que a opção de fazer variar a taxa de uso 

em função do tipo de linha decorre do facto do nível de manutenção associada a uma linha ser 

tanto maior quanto mais elevado for o grau de serviço (maior velocidade, existência de 

catenária ou peso por eixo). Por outro lado, as velocidades praticadas devem ser tidas em 

consideração uma vez que, se para velocidades mais baixas os efeitos estáticos do material 

circulante sobre a via assumem maior relevância, a velocidades mais elevadas (habitualmente 

praticadas nos segmentos LC e IC) os desgastes provocados pelas ações dinâmicas dos 

comboios são significativamente superiores às estáticas. 

Ao nível do material circulante, verifica-se que maiores cargas por eixo produzem 

maiores desgastes na infraestrutura fruto do contacto roda-carril, reduzindo os ciclos de vida 

dos materiais, logo aumentando as necessidades de manutenção e , mais tarde, de renovação. 

4.1.1.2 Segmentos de mercado 

De acordo com a diretiva 2012/34/CE, torna-se necessário considerar a separação por 

segmentos de mercado por forma a diferenciar entre os vários serviços prestados para assim 

ser possível avaliar o seu desempenho. 

Do ponto de vista da infraestrutura também se torna importante esta segmentaç ão uma 

vez que estes serviços também podem estar sujeitos a problemas de capacidade, 

nomeadamente em ambientes urbanos fortemente densificados, o que poderá implicar a 

tomada de medidas que visem salvaguardar questões sociais e de priorização entre 

segmentos.  

Também reduz a hipótese de existência de subsidiação cruzada entre os vários 

segmentos, permitindo assim ao regulador obter informação mais fidedigna.  

Neste contexto, considera-se que o tarifário para o transporte de passageiros deve 

distinguir entre os seguintes segmentos: 

 Longo Curso,  

 Intercidades
2
 

 Regional 

 Urbano/sub-urbano 

4.1.1.3 Custo utilização de estações 

Considera-se que o custo de utilização de estações deve atender  ao número de 

paragens em estações, bem como ao nível de serviço de estação onde ocorre a paragem. 

                                                      
2
 Difere do segmento Longo Curso (LC) na medida em que este segmento também visa ligar as 

principais cidades num par O/D, enquanto que o LC visa assegurar uma ligação entre dois pares O/D 
efetuando paragens intermédias (pontuais) sempre que existam cidades cuja importância seja fulcral 
dotar de um serviço mais rápido. 
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Importa salientar que o critério subjacente a esta opção decorre do facto de existir uma 

necessidade de utilização de estações diferente entre os vários segmentos: enquanto que em 

segmentos LC/IC a utilização de estações tende a ser pontual por forma a maximizar 

velocidades ao mesmo tempo que reduz os tempos de viagem, no caso dos serviços REG e 

URB, a paragem em estações tende a ser mais recorrente por forma a dar resposta à maior 

necessidade de mobilidade dos utilizadores em, por exemplo, deslocações casa-trabalho 

quando ambiente urbano/suburbano. Por outro lado, deve igualmente ser abordado o nível de 

serviço inerente a cada estação, dado as estações principais normalmente terem uma maiores 

restrições à operação. Nesta medida, surge natural que quanto maior o nível da estação maior 

o agravamento a considerar no valor da tarifa pelo uso de estações.  

Realça-se ainda que as tarifas em estações devem excluir a passagem sem paragem, 

no entanto, no troço de via em que se insere a estação, o custo de passagem deve ser 

contabilizado na taxa de uso da linha. 

Por outro lado, o tarifário deve prever uma distinção entre paragem destinada à entrada 

e saída de passageiros no tempo definido no horário técnico, e outras por tempo superior ao 

previsto. Neste último caso, os tempos superiores aos previstos devem ser alvo de 

penalizações. Considera-se ainda que paragens em estações associadas à prestação do 

serviço em causa devem ter um custo diferenciado das referentes às do parqueamento uma 

vez que refletem uma necessidade operacional. 

O parqueamento, isto é, qualquer paragem que não associada à operação propriamente 

dita ou cujo tempo de paragem é superior ao estabelecido no horário, deverá ser incluído em 

serviços adicionais prestados pelo GI, cuja natureza sai fora do pacote mínimo de acesso à 

infraestrutura em análise nesta proposta de modelo tarifário. 

4.1.1.4 Custos ambientais 

Outra questão pertinente prende-se com o facto de ser importante ter em consideração 

a redução das externalidades decorrentes de custos ambientais.  

Ainda que os operadores possam vir a reduzir os seus custos diretos com a aquisição 

de material circulante tecnologicamente evoluído e, eventualmente, menos poluente, não deixa 

de ser verdade que existe para a sociedade custo ambiental: o custo de poluição do meio 

ambiente decorrente da sua atividade. 

Nesta medida, será de todo razoável que o operador seja responsabilizado 

monetariamente por este custo indireto. Assim, questões associadas ao desempenho ambiental 

deverão ser alvo de implementação de um custo adicional por forma a poder ser devidamente 

salvaguardada a necessidade de inovação tecnológica, o que por sua vez tenderá a potenciar o 

desenvolvimento do mercado. 
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No caso do transportes de passageiros, surge como oportuno considerar o custo da 

poluição atmosférica decorrente da utilização de energias mais poluentes, nomeadamente no 

caso do diesel face ao elétrico. 

Ao nível da implementação de taxas sobre o ruído, se bem que consideradas como 

necessárias uma vez que em ambiente urbano poderão causar poluição sonora nas imediações 

do canal ferroviário, não terão uma significativa aplicabilidade ao nível do transporte de 

passageiros uma vez que é ao nível das mercadorias que tem maior impacto fruto do elevado 

nível sonoro associado à frenagem dos comboios neste tipo de segmento. Face ao exposto, no 

âmbito do transporte de passageiros, não fará sentido aplicar um custo associado a esta 

variável. 

 

4.1.1.5 Reserva capacidade 

A taxa de reserva de capacidade deverá ser considerada para efeitos de aumento da 

eficiência de utilização da rede, uma vez que irá desincentivar a não utilização de capacidade 

solicitada mas não utilizada. Também incentivará a concorrência uma vez que promove a 

correta utilização da rede e, bem assim, poderá evitar a monopolização de determinados 

corredores por parte dos operadores. 

Os tarifários devem ainda consagrar a obrigatoriedade de implementação da taxa de 

reserva nos moldes preconizados no art.º 36 da diretiva 2012/34/CE, em que a não utilização 

sistemática de capacidade solicitada deve ser penalizada.  

 

4.1.1.6 Incentivos à performance 

Pese embora extravasar o âmbito da presente dissertação, o GI deve poder vir a 

explorar os incentivos inerentes a certas variáveis, como sendo a escassez, bem como os 

regimes de desempenho, a fim de aumentar a eficiência na utilização da rede e a diminuição de 

perturbações à atividade. 

No que à escassez diz respeito, considera-se que o valor da taxa de uso (decorrente 

dos custos diretos operacionais) deverá incluir uma componente adicional que reflita o facto de 

determinado troço/secção da via se encontrar com problemas de congestionamento em 

determinados períodos. No entanto, a declaração de escassez deve ser acompanhada de uma 

análise à capacidade do troço/secção em causa, conforme preconizado no artigo 50 da diretiva 

2012/34/CE. 

Relativamente aos regimes de desempenho, estes deverão ser imputados aos 

operadores sempre que existam motivos para tal, ou seja, sempre que aquele venha por sua 
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ação criar constrangimentos que coloquem em causa a capacidade do troço, nomeadamente 

com a ocorrência de atrasos ao cumprimento dos horários técnicos.  

 

4.1.1.7 Descontos 

Nos casos em que o GI venha a considerar interesse em promover ou incrementar 

novos serviços ferroviários, tendo em vista o aumento dos fluxos e, como tal, uma utilização 

mais eficiente da capacidade de determinada linha, poderão ser aplicados descontos aos 

operadores. No entanto, tais descontos, à luz da diretiva 2012/34/CE, devem ser temporários e 

o seu valor obtido unicamente pela não aplicação da parte correspondente aos serviços 

administrativos por si custeados para assegurar esse serviço. 

Como tal, devem ser ajustados em função do tipo de serviço prestado uma vez que as 

taxas de cada segmento de mercado são diferenciadas entre si.  

 

4.1.2 Aplicabilidade do modelo tarifário versus constrangimentos operacionais 

Qualquer modelo tarifário deve ser idealizado de forma a permitir assegurar o 

ressarcimento de custos incorridos na prestação dos serviços. 

Ao nível do custo marginal os tarifários devem ser válidos para todos os segmentos de 

mercado, uma vez que os mesmos já consideram na formulação do custo marginal a 

diferenciação associada quer ao tipo de linhas quer ao próprio material circulante. 

O GI deve ainda aplicar markup’s acima das tarifas praticadas, de forma a poder ser 

ressarcido pelos custos de investimento e manutenção da rede, desde que seja comprovada a 

existência de uma WTP superior aos custos operacionais em cada segmento de mercado.  

Por outro lado, os descontos devem ser considerados, como já aqui foi referido, em 

todos os segmentos de mercado desde que aplicados a um determinado troço de via e num 

período temporário, de forma a permitir incentivar o aumento dos fluxos por exemplo, em linhas 

recentemente criadas. 

Nos restantes casos (custos ambientais, performance, reserva capacidade) estes 

devem ocorrer como acréscimos ao custo operacional. Não poderão contudo, à semelhança do 

que sucede nos markup’s, permitir obter valores acima do custo total. Face ao exposto, 

considera-se que para uma eficiente utilização da rede as taxas de reserva de capacidade e de 

performance deverão ser sempre consideradas para todos os segmentos, desde que exis ta 

capacidade do operador para custear este encargo.  
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No caso dos custos de escassez, estes devem ser acrescidos ao custo total por forma a 

permitir distinguir claramente entre as componentes de custos que decorrem diretamente da 

operação de mais um comboio, e as que refletem taxas adicionais em zonas de escassez. 

Somente desta forma é que o regulador poderá ter elementos sustentados que lhe permitam 

aferir o impacto destes custos ao nível dos serviços prestados para que possa propor a tomada 

de medidas ao Estado e/ou ao GI por forma a mitigar eliminar esses constrangimentos.  

Ao nível dos custos ambientais entende-se que estes deverão ser aplicados aos 

segmentos LC e IC, uma vez que a tipologia de serviço prestado aliado ao perfil do utilizador 

deixam antever que o operador tem capacidade para custear este custo sem colocar em causa 

o serviço. O serviço urbano poderá, ou não, vir a ter essa capacidade, no entanto dado que 

normalmente se encontram associados a serviços com forte impacto social e atendendo a que 

de uma forma geral se encontram a ser prestados por trações elétricas, menos poluentes, 

optou-se por não considerar este encargo. 

Em sentido contrário, no caso de segmentos de mercado deficitários (custo operacional 

maior que o custo total) não devem ser imputados aos operadores quaisquer encargos que não 

os que resultem diretamente do custo operacional uma vez que, desde que reconhecida a sua 

importância e necessidade face a imperativos de natureza social ou de coesão nacional, a sua 

operação tenderá a ser subsidiada pelo Estado por via do estabelecimento de CSP (cuja 

contratualização deve obedecer a princípios de transparência e concorrência).  Nesta medida, 

também o GI deverá vir a receber subsídios por parte do estado uma vez que não conseguirá 

ser ressarcido pelo operador face aos encargos que resultem da manutenção de determinado 

serviço. 

De salientar que a adoção de CSP não altera a determinação do custo real decorrente 

da atividade prestada por determinado segmento. Recorda-se que o regulador, no exercício 

das suas funções, tem que possuir informação suficiente e credível para que possa determinar 

quais os segmentos de mercado que se encontram deficitários e, com isso, poder junto do 

Estado comprovar da efetiva necessidade de subsidiação. 

 

4.2 Modelação de custos operacionais do operador 

4.2.1 Metodologia utilizada na formulação dos custos operacionais 

Por forma a determinar os custos operacionais e assim podermos vir a aferir da WTP do 

operador por segmento foi seguida uma metodologia de cálculo (figura 17) tendo por base o 

estudo realizado por García Álvarez (2015). 

Neste estudo, foi assumido que os custos operacionais resultaram de uma função onde 

a velocidade média de serviço é a variável independente, calculando-se os demais coeficientes 

atendendo à tipologia serviço prestado. 
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Figura 17 – Metodologia para cálculo dos custos operacionais 

Como veremos seguidamente, desde já salienta-se o facto que, de acordo com a 

metodologia implementada, os lugares disponíveis por comboio, bem como o comprimento e o 

tempo de rotação do material circulante assumirem significativa importância ao nível do custo 

operacional em função da velocidade. 

4.2.1.1 Tipologia dos comboios analisados, por segmento de mercado 

Na Quadro 13 abaixo, passam-se a indicar as características associadas aos diferentes 

tipos de material circulante alvo de análise no presente estudo e cuja seleção, de uma forma 

sintética, traduz a realidade atual praticada em Portugal nos vários segmentos de mercado de 

transporte ferroviário de passageiros (LC, IC, RG e URB). 

Quadro 13 –Tipologia de comboios, por segmento 

 

 

4.2.1.2 Características inerentes a cada segmento 

Dada a especificidade de cada segmento em análise (LC, IC, RG e URB), 

nomeadamente no que se refere às características associadas ao percurso, tempos de rotação 

e velocidades médias de serviço, foram considerados os valores apresentados no Quadro 14. 

 

 LC 

(automotora) 

 URB (1 piso - 

automotora) 

 IC (loc. + 

carruagens)  RG (automotora) 

 URB-1 (2 pisos 

- automotora) 

 URB-2 

(automotora) 

L Comprimento m 158,90              95,59              152,44                        70,50                           106,60              66,80                      

s n.º lugares lug. 301,00              648,00            260,00                        429,00                        888,00              448,00                    

C N.º Cabines cabines/comboio 2,00                   2,00                1,00                             2,00                             2,00                  2,00                        

P Potência kW 4.000,00           3.100,00        2.946,86                     1.260,00                     3.475,00          1.400,00                

T (m) Tara com motor ton 298,30              135,04            243,90                        135,70                        225,20              117,80                    

V max Velocidade máxima km/h 220,00              120,00            200,00                        120,00                        140,00              140,00                    

Parametros

Tipo comboio

Un
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Quadro 14 – Características inerentes a cada segmento 

 

4.2.1.3 Variáveis de custo adotadas 

Os componentes que foram utilizados no desenvolvimento na metodologia de cálculo 

desenvolvida foram: 

 Custo capital (aquisição, amortização, seguro) - CC 

 Custo manutenção - CM 

 Custo limpeza - CL 

 Custo energia - CE 

 Custo pessoal operacional - CP 

As unidades consideradas na dissertação foram, numa primeira fase, o custo por 

lugar.quilómetro (€/lug.km) e, numa segunda fase, o custo por comboio.quilómetro 

(€/comb.km).  

A fórmula resultante utilizada na determinação do custo total operacional  em função da 

velocidade é então: 

C    CC   CM   CL   C    CP  [€/comb.km] 

4.2.1.3.1 Custo capital (CC) 

O custo de capital é constituído por três parcelas: 

 Custo remuneração capital investido (próprio ou alheio) 

 Custo amortização 

 Custo seguros 

A fórmula associada à sua determinação é a seguinte: 

CC   
 P - R  

 R
   r   0,5    P    i    P    P     

1 - 
R 

 P

 R
     0,5   r    i   (2) 

Em que: 

  P: Custo comboio (€) 

 R :  alor residual (€) 

Segmento
Distância

(km)

Tempo rotação 

(min)

Velocidade média 

(km/h)

IC 280 60 100

LC 320 45 127

R 100 45 80

URB 60 30 60

(1) 
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 YR: Período amortização (anos) 

 r – taxa de juro (rentabilidade) 

 i – custo seguro 

Neste sentido, considerou-se um período de amortização de 35 anos, findo o qual o 

valor residual do material circulante seria desprezável . 

Em paralelo, adotou-se uma taxa de juro de 7% e um custo de seguro de 2% sobre o 

valor de aquisição do material circulante.  

Dado que o que se pretende é conhecer o custo por comboio.km, torna-se necessário 

transformar o custo absoluto em custo relativo: 

OC   
  

s   RA
 

Em que: 

 OC: Custo anual de posse do comboio (€/comboio.km) 

 s: Número de lugares 

 RA: distância anual coberta pelo comboio em serviço comercial (km/ano)  

Para determinação do custo de remuneração investido torna-se necessário determinar 

previamente: 

 O custo investimento no comboio 

 

 P 150.000   C   2 .500   M   1,0   P  25.000    M    000   s   CCF 

Em que: 

 TP: Custo comboio (€) 

 C: Número de cabines 

 M: Massa em vazio (ton) 

 P:Potência contínua  (kW) 

 NM: Número de motores 

 s: Número de lugares 

 CCF: Coeficiente de conforto 

 

 Relação entre a potência e a velocidade 
 

 
 

P  
 L   15

215
   4,4     max

1, 1
 

(3) 

(4) 

(5) 
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Em que: 

 P: Potência contínua (kW) 

 L: comprimento comboio (m) 

 Smax: velocidade máxima comboio (km/h) 

 

 Relação entre a massa e a velocidade: 
 

M   Mr   Mm    1,    L   
 10   P

1000
 

 

Em que:  

 M: Massa (ton) 

 Mr: Massa não motorizada (ton) 

 Mm: Massa motores 

 P:Potência contínua (kW) 

 L: comprimento comboio (m) 

 

 Determinar o número de motores: 
 

 M   
P

2.000
 

Em que: 

 NM: Número de motores 

 P: Potência contínua (kW) 

 

 Determinar o RA: distância anual coberta pelo comboio em serviço comercial (km/ano):  

RA      5    0    
 av   Ht    

 R    av          0 
 

Em que: 

 RA: distância anual coberta pelo comboio em serviço comercial (km/ano)  

 R: Rotação (minutos) 

 Ht: Dias por ano em serviço (dias/ano) 

 D: Distância da viagem (km) 

 Sav: Velocidade média comercial (km/h). 

(6) 

(7) 

(8) 
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4.2.1.3.2 Custo de manutenção (CM) 

O custo de manutenção considera os custos de manutenção preventiva e corretiva, 

efetuado em oficina e prevendo a substituição de peças. A formulação seguida para 

determinação deste resulta do somatório das componentes associadas ao custo fixo e variável 

de manutenção: 

CM   cf   cv    
CF   L

s   RA
     

C    L

s
  

Em que: 

 CM: Custo manutenção (€/lug.km) 

 cf: Custo anual fixo por lugar.km (€/lugar.km) 

 cv: Custo variável por lugar.km (€/lugar.km) 

 CF: Custo fixo de manutenção por ml comboio (€/m.ano) 

 CV: Custo variável de manutenção por ml comboio.km (€/m.km) 

 L: comprimento do comboio (m) 

 s: Número de lugares 

 RA: distância anual coberta pelo comboio em serviço comercial (km/ano) 

Os custos fixos (CF) e variáveis de manutenção (CV), de acordo com o estudo realizado 

por García Álvarez (2015), consideraram-se na ordem dos 0,90 €/ml. ano e 0,00  €/m.km. 

De salientar que os custos de imobilização não foram considerados dado poderem vir a 

enviesar o valor final desta componente uma vez que, tratando-se de custos operacionais estes 

não decorrerem diretamente da imobilização do material circulante, para além do facto do 

próprio custo horário dos comboios já entrar em conta com este valor, correndo-se, se assim 

não fosse, o risco de duplicação dos encargos. 

4.2.1.3.3 Custo de Limpeza (CL) 

O custo de limpeza decorre da tipologia do material circulante considerado, tendo sido 

considerados valores diferentes função do comprimento das unidades e do segmento de 

mercado (€/ml). 

CL   
 L   cc 

    s
 

Em que: 

 CL: Custo limpeza por lugar.km (€/lugar.km) 

 cc: Custo limpeza por ml de comboio (€/m) 

 D: comprimento percurso (km) 

(9) 

(10) 
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 L: comprimento do comboio (m) 

 s: Número de lugares 

De acordo com o estudo realizado por García Álvarez (2015), consideraram-se os cc a 

variar entre os 0,25€/ml e os 0,45€/ml, função do segmento analisado . 

 

4.2.1.3.4 Custo de energia (CE) 

Estes custos referem-se à energia de tração consumida durante a operação dos 

comboios deduzindo uma componente que diz respeito à energia devolvida ao sistema. Não 

incluem portanto os custos de manutenção e distribuição de energia à catenária, bem como as 

subestações. 

O custo resultante é função da energia consumida pelos motores de tração de forma a 

deslocar um comboio com uma massa total M e a uma velocidade média serviço V. 

As componentes de custo que importam determinar, de acordo com o estudo realizado 

por García Álvarez (2015), são: 

 Custo energia de tração (ec) 

 Valor da energia de retorno (rec) 

 Os custos de distribuição (ced) 

Desta forma, o custo total com a energia consumida pelos comboios é dada pela 

seguinte expressão: 

C    ec   rec         ec rec α x ec 

Em que: 

 CE: Custo total energia consumida (€/lugar.km) 

 ec: Custo energia tração (€/lugar.km) 

 rec:  alor da energia de retorno (€/lugar.km)  

 α: coeficiente distribuição (toma o valor 0,015) 

O cálculo destes componentes deverá atender às expressões que seguidamente se 

apresentam. 

a) A obtenção do custo da energia (de tração) por lugar.km é obtida a partir da seguinte 

expressão: 

ec   
 Cs 

s
    PM        P M    

1

s
 

(11) 

(12) 
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Em que:  

 ec: Custo energia tração (€/lugar.km) 

 ECs: Custo energia consumida na subestação (€/comboio.km)  

 s: Número de lugares 

 EPM: Energia absorvida pelo pantógrafo (kWh/comboio.km) 

 p: Rácio entre ESM / EPM, tomando o valor de 1.03 para corrente AC 

 EPSM: Preço energia por km (€/comboio.km) 

 

Para determinação do custo da energia por lugar.km torna-se necessário determinar 

previamente: 

 O custo energia consumida na subestação: 

 Cs     M    P M    PM        P M 

Em que: 

 ECs: Custo energia consumida na subestação (cêntimos €/comboio.km) 

 ESM: Energia absorvida que entra na sub-estação (kWh/comboio.km) 

 EPSM: Preço energia por km (cêntimos €/comboio.km) 

 EPM: Energia absorvida pelo pantógrafo (kWh/comboio.km) 

 p: Rácio entre ESM / EPM 

 

b) A obtenção do valor da energia de retorno por lugar.km é obtida a partir da seguinte 

expressão: 

rec   -    P    
1

 
      P M   β      

1

s
 

Em que: 

 rec:  alor da energia de retorno (€/lugar.km)  

 EPS: Quantidade energia devolvida (kWh/km) 

 p: Rácio entre ESM / EPM 

 EPSM: Preço energia por km (€/comboio.km) 

 β: rácio de preço entre energia consumida e energia devolvida (toma o 

valor de 1) 

 s: Número de lugares 

 

(13) 

(14) 



 

63 
 

c) A obtenção do valor custo da distribuição de energia por lugar.km é obtida a partir da 

seguinte expressão: 

ced   α   ec 

Em que: 

 ced: custo distribuição energia (€/lugar.km) 

 α: coeficiente distribuição (toma o valor 0,015) 

 ec  : Custo energia tração (€/lugar.km) 

4.2.1.3.5 Custo de Pessoal Operacional (CP) 

Estes custos reportam aos custos incorridos com o pessoal afeto diretamente à 

operação dos comboios, o maquinista e o pessoal de apoio presente no comboio que prestam  

serviços de condução, revisão ou outros serviços aos clientes. 

O pessoal vulgo “de terra”, como sendo o presente nas bilheteiras e/ou de estrutura 

(administrativo, apoio, ou outros), não se encontram incluídos neste custo uma vez que, por 

definição, não estão incluídos no custo direto de exploração por se tratarem de custos 

indiretos. 

Neste sentido, o cálculo efetuado atende a variáveis associadas aos dias de serviço 

efetivo por ano, bem como ao seu vencimento e horários praticados (sem prejuízo das 

limitações impostas, por exemplo, aos maquinistas ao nível das horas máximas diárias de 

condução). 

As componentes de custo que importam determinar, de acordo com o estudo realizado 

por García Álvarez (2015), são o custo do pessoal de tração e o de acompanhamento do 

comboio. 

CP    
LCd

 d   Hd    av
     

LCa

 a   Ha    av
  

Em que: 

 CP: custo pessoal (€/lugar.km) 

 LCd: Custo anual maquinista (€/pessoa) 

 LCa: Custo anual pessoal acompanhamento (€/pessoa)  

 Jd : número dias úteis anuais maquinista (dias/ano) 

 Ja : número dias úteis anuais pessoal acompanhamento (dias/ano) 

 Ha: horas por dia de operação maquinista (h/dias) 

 Hd: horas por dia de operação pessoal acompanhamento (h/dias) 

(15) 

(16) 
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4.2.2 Modelação de custos operacionais do operador 

4.2.2.1 Resultados obtidos 

Tendo presente que a metodologia definida pretende estimar os custos operacionais 

decorrentes da operação nos vários segmentos de mercado, foi então possível verificar as 

seguintes repartições de custos em função das velocidades comerciais médias praticadas em 

cada segmento (Figura 18). 

 

Figura 18 – Repartição de custos por segmento (€/comb.km), em função das 
velocidades médias praticadas 

Com efeito, pode-se constatar que a parte referente ao custo do capital é assinalável 

representando cerca de 50% do total dos custos operacionais.  

Por outro lado, verifica-se que os custos com o pessoal aumentam quando a velocidade 

diminui. No caso do RG é notório o aumento deste valor, nomeadamente relativam ente ao 

urbano, dado os tempos de viagens serem muito significativos - as distâncias percorridas são 

maiores e a velocidade média de circulação é baixa, decorrente das muitas paragens 

associadas a este tipo de serviço (dada a sua vertente social).  

Também se concluiu que os custos com energia aumentam substancialmente à medida 

que sobe a velocidade média comercial, como se pode verificar pelas diferenças entre os 

segmentos LC/IC e os demais. 

De assinalar ainda o facto dos custos com a limpeza serem muito pouco significativos, 

quase negligenciáveis, face aos valores globais estimados para cada segmento. 

Numa outra perspetiva, poderemos também comparar a evolução destes custos por 

segmento e em função das velocidades médias de circulação (velocidade média por segmento 

assinalada graficamente nas Figuras 19 a 21, por via de seta de cor vermelha). 
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 Segmento: Longo curso e Intercidades 

 

 

Figura 19 – Repartição de custos de operação (€/comb.km) para o segmento LC/IC 

 

 Segmento: Regional 

 

 

Figura 20 – Repartição de custos de operação (€/comb.km) para o segmento RG 
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 Segmento: Urbano 

 

 

Figura 21 – Repartição de custos de operação (€/comb.km) para o segmento URB 

 

Da análise às Figuras 19, 20 e 21 constata-se que, de uma forma geral, o valor dos 

custos é inversamente proporcional ao aumento da velocidade comercial, exceção feita no caso 

dos custos de energia que são crescentes em linha com o aumento da velocidade. 

De salientar ainda que a baixa velocidade os custos assumirem valores muito elevados 

o que poderá resultar da conjugação de dois fatores: por um lado, o estudo do Alberto Garcia 

foi desenvolvido para velocidades mais elevadas (alta velocidade), o que poderá introduzir 

algum enviesamento dos resultados obtidos; por outro lado, surge também como natural que 

menores velocidades conduzam a custos mais elevados uma vez que a diluição do custo por 

km não é tão eficaz por força do menor número de quilómetros percorridos por cada comboio. 

Finalmente, conforme ilustrado na Figura 22, pode-se verificar o comportamento de 

cada tipologia de custos em função da velocidade. 
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Figura 22 – Comparação dos custos de operação (€/comb.km) entre segmentos, 
em função da velocidade

3
 

Nesta medida, o segmento regional evidencia-se como o que possui o custo 

operacional mais reduzido face aos demais. 

Por outro lado, confirma-se que os segmentos longo curso/intercidades e urbano com 2 

pisos têm custos maiores: 

 Os segmentos LC/IC, por força das maiores velocidades praticadas, obrigam a custos 

de investimento superiores do ponto de vista do material circulante (maiores potencias, 

tecnologias mais avançadas), bem como a consumos energéticos maiores. 

 Ao nível do segmento Urbano, nomeadamente na tipologia de 2 pisos, é notório 

também o agravamento dos custos uma vez que a maior capacidade de lugares tem 

consequências ao nível da potência do material circulante (maior face a maiores 

                                                      
3
 Os custos de pessoal não incluem custos de estrutura, pelo que apenas consideram os que 

resultam da operação direta dos comboios. 
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massas transportadas) induzindo com isso maiores custos de investimento inicial e 

consumos energéticos. Análise de sensibilidade  

Por forma a aferir da volatilidade das várias variáveis de custo consideradas face à 

alteração de pressupostos iniciais, foram efetuadas algumas simulações. 

Assim, parâmetros como a capacidade de passageiros transportados por comboio, a 

taxa de rentabilidade do capital ou mesmo as rotações foram sujeitas a variações positivas e 

negativas, obtendo-se os resultados totais indicados nas Figuras 17 a 19. 

4.2.2.1.1 Com variação dos passageiros, por segmento 

Intervalo de -20% a +20%, em todos os segmentos 

 

Figura 23 – Variação dos custos totais operacionais em função da alteração dos 
passageiros transportados por comboio 

 

Ao nível dos passageiros, a sua alteração impõe variações nos custos de capital, bem 

como de energia (Figura 23). Com efeito, esta situação decorre do facto de variações no 

volume de passageiros transportados imporem maiores cargas o que por sua vez obriga a 

material circulante mais robusto (maior potencia, mais lugares) e, com isso, a custos de 

investimento maiores na aquisição do material circulante e a consumos energéticos mais 

significativos. 

Do ponto de vista da infraestrutura, também decorrerá um maior desgaste do m aterial 

dado imporem maiores cargas sobre a via. 

4.2.2.1.2 Com variação dos tempos de rotação, por segmento 

Intervalo de -20% a +20%, em todos os segmentos 

A alteração dos tempos de rotação afeta o custo de capital, bem como os custos 

de manutenção (Figura 18).  
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Figura 24 – Variação dos custos totais operacionais em função da alteração dos 
tempos de rotação por comboio 

Com efeito, pela análise à Figura 24, a alteração dos tempos de rotação é inversamente 

proporcional ao número de quilómetros anuais que um comboio consegue fazer para um 

determinado percurso (maiores tempos de rotação implicam menor disponibilidade em 

utilização, e vice versa), pelo que os custos totais tenderão a acompanhar essas variações na 

medida em que quanto maior a utilização do comboio maior a diluição dos custos operacionais.  

4.2.2.1.3 Com variação da taxa de rentabilidade dos capitais, por segmento 

Intervalo de -20% a +20%, em todos os segmentos 

Com esta alteração (Figura 25) verifica-se, como seria de esperar, alterações somente 

ao nível do custo do capital. 

 

Figura 25 – Variação dos custos totais operacionais em função da alteração da 
taxa de rentabilidade dos capitais 
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4.2.3 Síntese 

Com base na análise efetuada, genericamente, conclui-se que: 

 Os custos operacionais variam em função da velocidade, e são específicos para cada 

segmento de mercado; 

 Quanto maior a velocidade comercial menores são os custos operacionais decorrentes;  

 Segmentos com velocidades comerciais maiores são mais rentáve is em percursos 

maiores, e vice-versa. 

 Quanto maior a exigência ao nível das velocidades ou capacidade de transporte de 

passageiros, maiores serão os custos de capital e energia dada a necessidade de ter 

maior potencia e/ou capacidade de carga, o que influenciará também a própria 

infraestrutura uma vez que estará sujeita a maior desgaste.  

 Alterações ao nível dos tempos de rotação impõem variações no nível dos custos de 

manutenção e de capitais, para além de aumentar a quilometragem sobre a via, logo o 

desgaste da infraestrutura. 

 

4.3 Custos operacionais versus WTP 

De acordo com os resultados emanados do subcapítulo 4.3, nomeadamente no que 

concerne aos custos operacionais obtidos por segmento, surge agora como oportuno avaliar a 

capacidade que cada operador terá para pagar pelos serviços que lhe são prestados pelos GI.  

Salienta-se, no entanto, que os custos de pessoal não incluem a estrutura, apenas os 

custos diretos resultantes da operação (maquinista e pessoal apoio e revisão).  

Nesta medida, torna-se fulcral conhecer as receitas geradas por segmento de mercado 

– LC, RG e URB. 

Da análise efetuada e de acordo com o relatório de contas de empresa do sector dos 

transportes ferroviários de passageiros (Relatório de contas da CP – Comboios de Portugal 

EPE, 2016), sistematizam-se no Quadro 15 os dados de receitas e de operação (comboios.km) 

com relevância para a análise que se pretende: 

Quadro 15 – Receitas por comboio.km, por segmento 

 

 

Segmento LC/IC URB Lx URB PT RG

Proveitos (€) 98.616.000               78.396.000           25.189.000      28.121.000   

Tráfego (Comboios.km) 8.593.000                 6.670.000             4.604.000        9.260.000      

€/comb.km 11,48                         11,75                     5,47                   3,04                



 

71 
 

Face ao exposto, seria expectável que este operador devesse ter um custo marginal de 

operação igual ou inferior às receitas geradas pelos serviços que presta.  

Analisando agora a Figura 26 e o Quadro 16, onde se cruzam os proveitos pelos 

serviços prestados com os custos operacionais, verifica-se que ao nível do segmento LC, IC e 

URB Lx o custo marginal operacional é inferior às receitas provenientes das tarifas de 

utilização por parte dos utilizadores.  

 

Figura 26 – Custos operacionais versus proveitos, por segmento 

 

Quadro 16 – Custos operacionais versus receitas, por segmento 

 

Verifica-se que ao nível do segmento LC, IC e URB Lx o custo marginal operacional é 

inferior às receitas provenientes das tarifas de utilização por parte dos utilizadores.  Ao invés, o 

segmento RG e URB Porto é deficitário, situação em linha com a natureza social deste tipo de 

serviços (bem estar social) que procura assegurar condições de transporte em zonas menos 

densificadas e/ou com maiores dificuldades socioeconómicas. 

Dado que o presente modelo não contempla os custos com pessoal de estrutura, mas 

sim unicamente os diretamente afetos à operação do comboio, resulta que as margens acima 

indicadas se reduzirão significativamente com a aplicação dos custos indiretos (estrutura). 

Segmento LC IC URB Lx RG URB PT

Proveitos 11,48                11,48                      11,75            3,04            5,47                  

Custos operacionais 6,66 -                 7,35 -                       10,39 -           5,95 -           7,15 -                 

Resultado 4,81                  4,13                        1,36              -2,91 -1,68 

Variação (+) 5,36                  4,77                        3,06              -2,11 -0,75 

Variação (-) 4,34                  3,58                        0,19 -             -3,65 -2,51 

(€/comb.km)
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Sendo importante determinar de um valor credível para esta tipologia de custos com o 

pessoal indireto, a sua determinação poderá assentar na realização de um benchmarking 

internacional que possibilite apurar com um grau de certeza significativo qual o ac réscimo de 

valor a considerar de forma a refletirmos na componente pessoal este encargo. 

Como forma de ilustrar esta situação, partindo do trabalho desenvolvido por GATTUSO 

e RESTUCCIA (2013), verificou-se que o custo total de pessoal (operacional + estrutura) 

poderão estimar-se na ordem dos 25% sobre o total dos custos operacionais, pelo que, como 

se pode verificar, existe um encargo significativo subjacente ao custo de pessoal que não está 

a ser contabilizado por este modelo de cálculo. 

4.4 Justo valor da Majoração 

Assim, de uma forma genérica, a formulação inerente à determinação do justo valor da 

majoração a imputar ao operador como contrapartida pelo serviço que presta, deveria ter como 

formulação uma equação do género: 

           
                

       
                   

Em que:  

 Majoração – Justo valor a atribuir à majoração, que deve ser analisada 

casuisticamente por segmento de serviço prestado 

 Receita estimada – Valor que o operador recebe dos utilizadores pelo serviço que 

presta; 

 Lucro – de acordo com valores praticados das taxas de rentabilidade em mercados 

concorrenciais 

 CO estimados – representa o custo operação estimado (capital, energia, pessoal, 

manutenção e limpeza) associado ao serviço prestado pelo operador 

 CM - representa o custo marginal associado à receita, isto é, à taxa de uso 

imputada pelo GI; 

Afigura-se que nos segmentos em deficit económico (receitas versus custos 

operacionais), como sendo o caso do segmento associado ao serviço regional, deve existir uma 

subsidiação por parte do estado uma vez que se assim não for tornar -se-á inviável aos 

operadores, e aos próprios GI, manter por si só o serviço em condições  aceitáveis de prestar 

um serviço nas devidas condições. Nesta medida, os segmentos LC e IC surgem como naturais 

candidatos à implementação de markup’s. Os restantes segmentos, com especial relevância 

para o REG, como se verifica da leitura da Quadro 16, é já significativamente deficitário, pelo 

que se afigura inviável do ponto de vista da sua competitividade considerar qualquer acréscimo 

ao custo operacional. 

(17) 
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Os segmentos deficitários deveriam por outro lado ser apoiados pelo estado, por via da 

celebração de contratos de Serviço Público, eventualmente em regime de competição pelo 

mercado, de forma a equilibrar o custo operacional com as receitas, sendo esse apoio 

destinado quer ao operador quer ao GI, uma vez que o primeiro deveria ser ressarcido na 

proporção do deficit registado entre os custos operacionais reais e a receita, e o segundo ser 

ressarcido pelos serviços prestados para assegurar a exploração ferroviária por comboios do 

segmento REG dada a impossibilidade do operador em vir a custear esses encar gos. 

Recorda-se que, em Portugal, a existência dos CSP resultam da obrigatoriedade dos 

operadores, e GI, assegurar condições de mobilidade por forma a salvaguardar a 

implementação de políticas económico-sociais ou então, sempre, por via de políticas de 

ordenamento do território, nomeadamente em zonas densamente povoadas, seja necessário 

diminuir as externalidades associadas à utilização do transporte individual (congestionamento, 

poluição, acidentes, entre outros). Desta forma procura-se por via da subsidiação que o custo 

marginal para os utilizadores seja inferior ao incorrido se optassem pelo transporte individual.  

Por outro lado, também não poderemos considerar a hipótese de subs idiação cruzada 

entre segmentos, sob pena de os Estados poderem vir a subsidiar segmentos de mercado que 

não deveria ser alvo de aplicação de financiamentos públicos.  Aliás, esta hipótese encontra-se 

excluída por força do Regulamento Europeu 1370/2007 que prevê a separação entre contas por 

forma a permitir uma clara análise dos reguladores aos resultados obtidos. 

Ainda sobre as variáveis atrás indicadas, nomeadamente ao nível dos custos margi nais 

associados à receita, estas, como já foi anteriormente referido, devem atender a um conjunto 

de pressupostos baseados no grau de degradação da via resultante da circulação dos 

comboios e que tem nas variáveis velocidade, peso total/peso por eixo, os principais agentes 

de deterioração dos materiais associados à infraestrutura ferroviária. 

Esta degradação poderá vir a ser estimada a partir de modelos de engenharia por forma 

a simular, caso a caso e para cada tipo de segmento, a influência de cada uma destas 

variáveis na infraestrutura. 

Por exemplo, no caso do sistema tarifário holandês, a tarifa de utilização depende da 

tipologia de comboios (mercadorias e outros) e é taxada em função das ton-km por comboio, 

que, ao passarem por vários pontos de pesagem dos comboios permitem alimentar o sistema 

tendo em vista determinar o custo associado a cada um deles.   
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5 Capítulo 5 – Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 

O presente trabalho procurou enfatizar a necessidade de cada vez mais os GI 

procurarem implementar de modelos tarifários que, para além de estarem em linha com as 

regulamentações e diretivas em vigor na União Europeia, também atendam ao que de bom já 

vem sendo implementado na Europa. 

Nesta medida, após análise aos sistemas tarifários de países como Espanha, França, 

Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica e Portugal, concluiu-se que os modelos analisados baseiam-

se em teorias assentes no custo total e no custo marginal. Por outro lado, a estrutura tarifária 

consiste no somatório de várias tarifas (sistemas multi-tarifários). 

Todos os países têm previsto nos seus modelos a segmentação de acordo com a 

tipologia do mercado, bem como incluem uma tarifa referente à utilização efetiva da rede, 

normalmente por comboio.km. No entanto, nem todos preveem a possibilidade de aplicação de 

markup’s. Relativamente às restantes tarifas (acesso, reserva, ambientais, performance, 

descontos, entre outras) não existe uma uniformidade de critérios uma vez que a sua adoção 

varia casuisticamente conforme o país em análise. 

Do ponto de vista das melhores práticas à luz da Diretiva 2012/34/EU, de realçar que já 

existem países a introduzir os conceitos ambientais na formulação dos seus tarifários 

(Alemanha, Bélgica e Holanda), bem como, de uma forma geral, todos incluírem penalidades e 

incentivos como forma de otimizar a utilização da capacidade a rede, e assim poderem vir a 

aumentar a sua eficiência. Ao nível da performance a situação já não é tão transversal uma vez 

que somente em cerca de metade é que estas tarifas surgem consideradas (França, Alemanha, 

Itália e Holanda). 

Outra questão que importa abordar resulta do facto de se ter constatado, quer pela 

análise aos valores médios obtidos por segmento para cada país, quer pelo estudo dos níveis 

tarifários determinados para os vários segmentos, a fraca correlação dos custos por km (€/km) 

quer quando comparamos as tarifas obtidas por segmento de mercado, quer em relação às 

velocidades comerciais praticadas. Tal facto denota a ausência de harmon ização dentro do 

espaço europeu. 

Fica assim patente a necessidade de imperiosa em pré-determinar os vários custos 

operacionais como forma de virmos a proceder à modelação de um sistema tarifário assente 

em critérios associados à WTP dos operadores, uma vez que somente desta forma é que 

poderemos vir a tomar decisões fundamentadas quanto à oportunidade de incluir, ou não, 

markups como acréscimo às tarifas mínimas impostas aos operadores. De salientar que a 

implementação dos markup’s não se pode efetuar logo de forma transversal a todo o tarifário, 
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mas sim atendendo aos constrangimentos próprios inerentes a cada segmento de mercado, 

uma vez que diferentes mercados tem admitem comportamentos diferenciados entre si. 

Neste contexto, torna-se necessário desenvolver um trabalho de modelação visando a 

determinação dos custos operacionais por tipologia (capital, manutenção, limpeza, energia e 

pessoal). Assim, a modelação desenvolvida neste trabalho veio clarificar o processo de 

evolução dos custos operacionais em função das velocidades comerciais de cada segmento. 

Nesta medida, constata-se a tendência da redução do custo total à medida que aumenta a 

velocidade, pese embora para determinados custos o aumento da velocidade não estar 

alinhado com o decréscimo dos custos (no caso da energia), à medida que aumenta a 

velocidade também aumentam os custos uma vez que os consumos tendem em ser maiores. 

Quando relacionamos os custos operacionais apurados com os proveitos operacionais 

reportados pelos operadores, por segmento, fica então ainda mais reforçada esta necessidade 

de modelação uma vez que, tomando as receitas do operador como medida para apurar a WTP 

(por via diferença entre as receitas e os custos operacionais), torna-se evidente que só assim 

poderá ser possível determinar com algum grau de certeza quais os segmentos de mercado 

habitualmente reconhecidos como mais problemáticos dado evidenciarem resultados negativos 

ou potencialmente negativos. Os restantes, consoante for o valor da margem positiva apurada, 

poderão ser mais ou menos onerados desde que em linha com os critérios da Diretiva 

2012/34/EU, bem como com os princípios emanados pelo Regulamento 909/2015 e o princípio 

de Ramsey-Boiteux. 

No caso analisado, resulta que os segmentos problemáticos referem-se aos que são 

normalmente associados à prestação de serviços essenciais (bem estar social, coesão 

nacional, entre outros), o segmento do Regional e o do Urbano. 

Finalmente, à luz do que foi analisado, resultou a formulação de uma expressão que 

visa permitir conhecer qual o valor do justo valor da majoração a aplicar ao operador. Nesta 

medida, o valor apurado para a majoração não deve colocar em causa o serviço prestado pelo 

operador, isto é não pode gerar uma situação de deficit, ao mesmo tempo que procura 

maximizar o ressarcimento dos custos incorridos pelo GI. 

No futuro, pretende-se vir a dar continuidade a estas recomendações com o 

desenvolvimento de um modelo que considere também a modelação das receitas. Nesta 

medida permitirá a que os reguladores, obter elementos sem que tenha que recorrer dados 

disponibilizados pelos operadores. 

Ao nível do operador, existe ainda margem para que a modelação passe também a 

analisar os custos numa perspetiva mais profunda, isto é, não só analise ao nível do segmento 

de mercado mas passe também a modelar ao nível das famílias de comboios, que como 
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sabemos são constituídas por material diferenciado, circulando em várias tipologias de linhas e 

obedecendo a critérios casuísticos em linha com os diferentes serviços prestados. 

Por outro lado, dado que o modelo utilizado neste trabalho para determinação dos 

custos operacionais resultar de um estudo elaborado para a Alta Velocidade em Espanha, deve 

ser analisada a coerência dos valores obtidos por via de análises detalhadas aos relatórios dos 

operadores/GI, ajustando-os sempre que necessário. Esta situação é particularmente crítica 

dado que os operadores, e mesmo os GI, de uma forma geral, não disponibilizam dados 

detalhados com estes custos. 

Outra questão pertinente decorre do facto dos encargos com o pessoal determinados 

por este modelo ou mesmo disponíveis na literatura/estudos realizados, normalmente apenas 

considerarem o pessoal diretamente afeto à operação. Esta situação leva a que sejam 

desconsiderados os restantes envolvidos (encargos indiretos com o pessoal/estrutura), e cujo 

impacto não é despiciente, como aliás já aqui foi oportunamente salientado neste trabalho. 

Assim, também a este nível deverão ser realizados estudos que visem a determinação dos 

níveis de custos por km para o pessoal afeto à estrutura. Estes estudos poderão ser 

eventualmente sustentados em benchmarks internacionais e transportados para a realidade 

nacionais, para que posteriormente possam vir a ser incluídos nas formulações de custos 

adotadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Determinação das tarifas praticadas pelos GI nos países em 

análise 

Portugal 

Segmento LC 

 

Segmento RG 
 

   

DADOS

Linha NORTE Serviço LC - Alfa

O
Lisboa - Santa 

Apolónia
Tipo Comboio

CPA4000

D
Porto - 

Campanhã
Tração

Elétrica

Peso total 320,00 Ton

Peso por eixo 13,50 Ton/eixo

Tarifa troço

Linha O D Pk D Distância CK e

0 7:00

Lisboa Sta Apolónia Setil 56,40        56,40              2,49 €               140,44 €       

Setil Entroncamento 106,30      49,90              1,62 €               80,84 €          

Entroncamento Lamarosa 114,00      7,70                2:12 2,49 €               19,17 €          

Lamarosa Alfarelos 198,34      84,34              2,31 €               194,83 €       

Alfarelos Pampilhosa 231,30      32,96              2,49 €               82,07 €          

Pampilhosa Aveiro 272,68      41,38              9:12 2,49 €               103,04 €       

Aveiro Ovar 300,78      28,10              0:27 2,49 €               69,97 €          

Ovar Gaia 332,24      31,46              9:39 1,62 €               50,97 €          

Gaia Porto Campanhã 336,08      3,84                0:05 2,49 €               9,56 €            

336,08      9:44

distância tempo Custo

total… 336,08 km 2:44 750,87 €           

2,23 €/km

Porto Campanhã

Lisboa Sta Apolónia

Linha Norte

TSEHoráriotempos percurso
Distância percorridaTroço exploração



 

2 
 

Segmento URB 
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Espanha 

Segmento LC 

 

  



 

4 
 

Segmento RG 
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Segmento URB 
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França 

Segmento LC 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias Serviço IC 3301

O
Paris Saint Lazare

Tipo Comboio
Other trains not suitable for high 

speeds * (incl. Light running)

D Caen Tração Elétrica

Peso total

Peso por eixo

Itinerário

SEL O D Rate Ligne UIC ligne Distancia Meter Point Horas

31076 PARIS SAINT LAZARE Argentuil LC 340 On UIC 2-6 line 9,90                             Colombes 07:06

31079 Argentuil Cormeilles en Parisis LC 340 On UIC 2-6 line 6,40                             Le Val D'Argenteuil

31081 Cormeilles en Parisis Conflans Ste Honorine LC 340 On UIC 2-6 line 8,30                             Herblay

31082 Conflans Ste Honorine Mantes la Jolie LC 340 On UIC 2-6 line 32,60                           Thun le Paradis

32026 Mantes la Jolie Bréval LC 366 On UIC 2-6 line 13,60                           MÉNERVILLE

32026 Bréval Évreux-embranchement LC 366 On UIC 2-6 line 36,50                           BUEIL

36022 Évreux-embranchement Serquigny LC 366 On UIC 2-6 line 41,60                           CONCHES

36023 Serquigny Lisieux LC 366 On UIC 2-6 line 41,20                           BERNAY

36025 Lisieux Mézidon LC 366 On UIC 2-6 line 25,40                           LISIEUX

36026 Mézidon CAEN LC 366 On UIC 2-6 line 23,40                           MOULT-ARGENCES 08:58

distância tempo

total… 238,90 km 1:52

1. Train running charge (RC) 558,31 €                                                         

2,34 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

31076 Paris Sr Lazare Argentuil 2,337 9,90                                          23,14 €                                                        

31079 Argentuil Cormeilles en Parisis 2,337 6,40                                          14,96 €                                                        

31081 Cormeilles en Parisis Conflans Ste Honorine 2,337 8,30                                          19,40 €                                                        

31082 Conflans Ste Honorine Manres la Jolie 2,337 32,60                                        76,19 €                                                        

32026 Manres la Jolie BRÉVAL 2,337 13,60                                        31,78 €                                                        

32026 BRÉVAL ÉVREUX-EMBRANCHEMENT 2,337 36,50                                        85,30 €                                                        

36022 ÉVREUX-EMBRANCHEMENT SERQUIGNY 2,337 41,60                                        97,22 €                                                        

36023 SERQUIGNY LISIEUX 2,337 41,20                                        96,28 €                                                        

36025 LISIEUX MÉZIDON 2,337 25,40                                        59,36 €                                                        

36026 MÉZIDON CAEN 2,337 23,40                                        54,69 €                                                        

2. Electric traction charge (RCE) 53,99 €                                                            

0,23 €/km

O D Rate Distancia RC

Paris Saint Lazare Caen 0,226 238,90                                      53,99 €                                                        

3. Charge for transmission and distribution of electric power (RCTE - component A) Other trains not suitable for high speeds * (incl. Light running)

215,15 €                                                         

0,90 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

31076 Paris Sr Lazare Argentuil 0,9006 9,90                                          8,92 €                                                          

31079 Argentuil Cormeilles en Parisis 0,9006 6,40                                          5,76 €                                                          

31081 Cormeilles en Parisis Conflans Ste Honorine 0,9006 8,30                                          7,47 €                                                          

31082 Conflans Ste Honorine Manres la Jolie 0,9006 32,60                                        29,36 €                                                        

32026 Manres la Jolie BRÉVAL 0,9006 13,60                                        12,25 €                                                        

32026 BRÉVAL ÉVREUX-EMBRANCHEMENT 0,9006 36,50                                        32,87 €                                                        

36022 ÉVREUX-EMBRANCHEMENT SERQUIGNY 0,9006 41,60                                        37,46 €                                                        

36023 SERQUIGNY LISIEUX 0,9006 41,20                                        37,10 €                                                        

36025 LISIEUX MÉZIDON 0,9006 25,40                                        22,88 €                                                        

36026 MÉZIDON CAEN 0,9006 23,40                                        21,07 €                                                        

Costs per train.Km Total

Train running charge (RC) 2,34 €/km 558,31 €                                     

Electric traction charge (RCE) 0,23 €/km 53,99 €                                       

Charge for transmission and 

distribution of electric power (RCTE - 

component A) 0,90 €/km 215,15 €                                     

3,46 €/km 827,45 €                                     
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Segmento RG 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias Serviço TER 860503

O

PARIS AUSTERLITZ

Tipo Comboio

Regional trains excluding 

Transilien not suitable for high 

speeds * (incl. Light running)

D LES OUBRAIS ORLEANS Tração Elétrica

Peso total

Peso por eixo

Itinerário

SEL Region O D Rate Line UIC line Distancia Meter Point Horas

41001 State (TET) PARIS AUSTERLITZ CHOISY-LE-ROI LC 570 On UIC 2-6 line 11,20                                         LES ARDOINES 06:52

41003 State (TET) CHOISY-LE-ROI JUVISY LC 570 On UIC 2-6 line 7,80                                           ATHIS-MONS

41005 State (TET) JUVISY SAVIGNY-SUR-ORGE LC 570 On UIC 2-6 line 2,70                                           SAVIGNY-SUR-ORGE

41006 State (TET) SAVIGNY-SUR-ORGE BRÉTIGNY LC 570 On UIC 2-6 line 9,60                                           ST-MICHEL-SUR-ORGE

41007 State (TET) BRÉTIGNY ÉTAMPES LC 570 On UIC 2-6 line 24,50                                         LARDY

44001 Centre-Val de Loire ÉTAMPES TOURY LC 570 On UIC 2-6 line 32,50                                         ANGERVILLE

44002 Centre-Val de Loire TOURY LES OUBRAIS ORLEANS LC 570 On UIC 2-6 line 30,60                                         ARTENAY (LOIRET) 08:22

distância tempo

total… 118,90 km 1:30

1. Train running charge (RC) 147,08 €                                                

1,237 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

41001 PARIS AUSTERLITZ CHOISY-LE-ROI 1,237 11,20                                        13,85 €                                                        

41003 CHOISY-LE-ROI JUVISY 1,237 7,80                                          9,65 €                                                          

41005 JUVISY SAVIGNY-SUR-ORGE 1,237 2,70                                          3,34 €                                                          

41006 SAVIGNY-SUR-ORGE BRÉTIGNY 1,237 9,60                                          11,88 €                                                        

41007 BRÉTIGNY ÉTAMPES 1,237 24,50                                        30,31 €                                                        

44001 ÉTAMPES TOURY 1,237 32,50                                        40,20 €                                                        

44002 TOURY LES OUBRAIS ORLEANS 1,237 30,60                                        37,85 €                                                        

0 0 0 #REF! -                                             

0 0 0 #REF! -                                             

0 0 0 #REF! -                                             

2. Electric traction charge (RCE) 26,87 €                                                  

0,23 €/km

O D Rate Distancia RC

PARIS AUSTERLITZ LES OUBRAIS ORLEANS 0,226 118,90                                      26,87 €                                                        

3. Market charge (RM) - UNDER CONTRACT 363,21 €                                                

3,05 €/km

SEL Region O D Rate Distancia RC

41001 State (TET) PARIS AUSTERLITZ CHOISY-LE-ROI 2,8 11,20                                                         31,36 €                          

41003 State (TET) CHOISY-LE-ROI JUVISY 2,8 7,80                                                           21,84 €                          

41005 State (TET) JUVISY SAVIGNY-SUR-ORGE 2,8 2,70                                                           7,56 €                            

41006 State (TET) SAVIGNY-SUR-ORGE BRÉTIGNY 2,8 9,60                                                           26,88 €                          

41007 State (TET) BRÉTIGNY ÉTAMPES 2,8 24,50                                                         68,60 €                          

44001 Centre-Val de Loire ÉTAMPES TOURY 3,28 32,50                                                         106,60 €                       

44002 Centre-Val de Loire TOURY LES OUBRAIS ORLEANS 3,28 30,60                                                         100,37 €                       

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 total… #N/D -                                                              

3. Charge for transmission and distribution of electric power (RCTE - component A) Regional trains excluding Transilien not suitable for high speeds

77,05 €                                                  

0,65 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

41001 PARIS AUSTERLITZ CHOISY-LE-ROI 0,648 11,20                                        7,26 €                                                          

41003 CHOISY-LE-ROI JUVISY 0,648 7,80                                          5,05 €                                                          

41005 JUVISY SAVIGNY-SUR-ORGE 0,648 2,70                                          1,75 €                                                          

41006 SAVIGNY-SUR-ORGE BRÉTIGNY 0,648 9,60                                          6,22 €                                                          

41007 BRÉTIGNY ÉTAMPES 0,648 24,50                                        15,88 €                                                        

44001 ÉTAMPES TOURY 0,648 32,50                                        21,06 €                                                        

44002 TOURY LES OUBRAIS ORLEANS 0,648 30,60                                        19,83 €                                                        

0 0 0 -                                             -  €                                                            

0 0 0 -                                             -  €                                                            

Costs per train.Km Total

Train running charge (RC) 1,24 €/km 147,08 €                                     

Electric traction charge (RCE) 0,23 €/km 26,87 €                                       

Market charge (RM) - UNDER 

CONTRACT
3,05 €/km 363,21 €                                     

Charge for transmission and 

distribution of electric power 

(RCTE - component A)

0,65 €/km 77,05 €                                       

5,17 €/km 614,21 €                                     
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Segmento URB 

 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias Serviço Transilien 36521

O
Paris St. Lazare

Tipo Comboio
Regional trains Transilien (incl. 

Light running)

D Pontoise Tração Elétrica

Peso total

Peso por eixo

Itinerário

SEL Region O D Rate Line UIC line Distancia Meter Point Horas

31076 Ile de France Paris St. Lazare ARGENTEUIL LC 334 On UIC 2-6 line 9,90                                           COLOMBES 07:08

31079 Ile de France ARGENTEUIL CORMEILLES-EN-PARISIS LC 334 On UIC 2-6 line 6,40                                           LE VAL-D'ARGENTEUIL

31081 Ile de France CORMEILLES-EN-PARISIS CONFLANS-STE-HONORINE LC 334 On UIC 2-6 line 8,30                                           HERBLAY

31084 Ile de France CONFLANS-STE-HONORINE ÉRAGNY-NEUVILLE LC 338 On UIC 2-6 line 3,20                                           ÉRAGNY-NEUVILLE

21033 Ile de France ÉRAGNY-NEUVILLE Pontoise LC 338 On UIC 2-6 line 4,10                                           ÉRAGNY-NEUVILLE 07:49

distância tempo

total… 31,90 km 0:41

1. Train running charge (RC) 71,42 €                                                       

2,24 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

31076 Paris St. Lazare ARGENTEUIL 2,239 9,90                                          22,17 €                                                        

31079 ARGENTEUIL CORMEILLES-EN-PARISIS 2,239 6,40                                          14,33 €                                                        

31081 CORMEILLES-EN-PARISIS CONFLANS-STE-HONORINE 2,239 8,30                                          18,58 €                                                        

31084 CONFLANS-STE-HONORINE ÉRAGNY-NEUVILLE 2,239 3,20                                          7,16 €                                                          

21033 ÉRAGNY-NEUVILLE Pontoise 2,239 4,10                                          9,18 €                                                          

0 0 0 #N/D -                                             

0 0 0 #N/D -                                             

0 0 0 #N/D -                                             

0 0 0 #N/D -                                             

0 0 0 #N/D -                                             

2. Electric traction charge (RCE) 7,21 €                                                         

0,23 €/km

O D Rate Distancia RC

Paris St. Lazare Pontoise 0,226 31,90                                        7,21 €                                                          

3. Market charge (RM) - UNDER CONTRACT 96,02 €                                                       

3,01 €/km

SEL Region O D Rate Distancia RC

31076 Ile de France Paris St. Lazare ARGENTEUIL 3,01 9,90                                                           29,80 €                          

31079 Ile de France ARGENTEUIL CORMEILLES-EN-PARISIS 3,01 6,40                                                           19,26 €                          

31081 Ile de France CORMEILLES-EN-PARISIS CONFLANS-STE-HONORINE 3,01 8,30                                                           24,98 €                          

31084 Ile de France CONFLANS-STE-HONORINE ÉRAGNY-NEUVILLE 3,01 3,20                                                           9,63 €                            

21033 Ile de France ÉRAGNY-NEUVILLE Pontoise 3,01 4,10                                                           12,34 €                          

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 0 #N/D -                                                              

0 0 0 total… #N/D -                                                              

3. Charge for transmission and distribution of electric power (RCTE - component A) Regional trains Transilien not suitable for high speeds

64,53 €                                                       

2,02 €/km

SEL O D Rate Distancia RC

31076 Paris St. Lazare ARGENTEUIL 2,023 9,90                                          20,03 €                                                        

31079 ARGENTEUIL CORMEILLES-EN-PARISIS 2,023 6,40                                          12,95 €                                                        

31081 CORMEILLES-EN-PARISIS CONFLANS-STE-HONORINE 2,023 8,30                                          16,79 €                                                        

31084 CONFLANS-STE-HONORINE ÉRAGNY-NEUVILLE 2,023 3,20                                          6,47 €                                                          

21033 ÉRAGNY-NEUVILLE Pontoise 2,023 4,10                                          8,29 €                                                          

0 0 0 2,023 -                                             -  €                                                            

0 0 0 2,023 -                                             -  €                                                            

0 0 0 -                                             -  €                                                            

0 0 0 -                                             -  €                                                            

Costs per train.Km Total

Train running charge (RC) 2,24 €/km 71,42 €                                       

Electric traction charge (RCE) 0,23 €/km 7,21 €                                         

Market charge (RM) - UNDER 

CONTRACT
3,01 €/km 96,02 €                                       

Charge for transmission and 

distribution of electric power 

(RCTE - component A)

2,02 €/km 64,53 €                                       

7,50 €/km 239,19 €                                     
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Alemanha 

Segmento LC 

 

DADOS

Linha 32

Serviço IC 148

O Berlin hauptbahhnof Tipo Comboio

D hannover Tração Elétrica

Line Type Peso total

Peso por eixo

Dados Percurso

Line Region O D Tipo Distancia Horas

08:34

6109 Berlin hauptbahhnof Berlin Spandau F3 12,90                        

6185 Berlin Spandau Bahnhof Stendal F1 86,80                        

6185 Bahnhof Stendal Oebisfelde F1 62,20                        

6107 Oebisfelde Wolfsburgh F1 13,60                        

6107 Wolfsburgh  Lehrte F1 58,40                        

1730  Lehrte hannover F4 16,10                        

hannover -                              

10:36

distância tempo

total… 250,00 km 2:02

122,95                                       KM/H

custo utilização

Line Region O D Tipo Custo/km LINHA Tipo serviço Custo/km

6109 Berlin hauptbahhnof Berlin Spandau F3 3,17                           1,65                                            67,47                   

6185 Berlin Spandau Bahnhof Stendal F1 5,09                           1,65                                            728,99                 

6185 Bahnhof Stendal Oebisfelde F1 5,09                           1,65                                            522,39                 

6107 Oebisfelde Wolfsburgh F1 5,09                           1,65                                            114,22                 

6107 Wolfsburgh  Lehrte F1 5,09                           1,65                                            490,47                 

1730  Lehrte hannover F4 3,06                           1,65                                            81,29                   

hannover -                              -                                               

distância Custo

total… 250,00 km 2.004,83                                    

8,02 €/km

Berlin hauptbahhnof 

hannover

Berlin hauptbahhnof 

0
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Segmento RG 

 

  

DADOS

Linha 56

Serviço RE1

O Berlin zoo Tipo Comboio DB class 182

D Magdeburg Tração Elétrica

Line Type diversos Peso total

Peso por eixo

Dados Percurso

Line Region O D Tipo Distancia Horas

08:11

6170 Berlin zoo Berlin Charllotenburg F3 2,00                           

6023 Berlin Charllotenburg Potsdam S3 24,10                        

6110 Potsdam Werder (Havel) F3 11,90                        

6110 Werder (Havel) Brandenburg F3 25,30                        

6110 Brandenburg Wusterwitz F3 15,20                        

6110 Wusterwitz Genthin F3 15,00                        

6110 Genthin Gusen F3 12,70                        

6110 Gusen Burg F3 11,40                        

6110 Burg Magdeburg F3 24,30                        

Magdeburg

09:49

distância tempo

total… 141,90 km 1:38

86,88                                          KM/H

custo utilização

Line Region O D Tipo Custo/km LINHA Tipo serviço Custo/km

6109 Berlin zoo Berlin Charllotenburg F3 3,17                           1,65                                            10,46                   

6185 Berlin Charllotenburg Potsdam S3 3,21                           1,65                                            127,65                 

6185 Potsdam Werder (Havel) F3 3,17                           1,65                                            62,24                   

6107 Werder (Havel) Brandenburg F3 3,17                           1,65                                            132,33                 

Brandenburg Wusterwitz F3 3,17                           1,65                                            79,50                   

Wusterwitz Genthin F3 3,17                           1,65                                            78,46                   

Genthin Gusen F3 3,17                           1,65                                            66,43                   

Gusen Burg F3 3,17                           1,65                                            59,63                   

6107 Burg Magdeburg F3 3,17                           1,65                                            127,10                 

1730 Magdeburg

distância Custo

total… 141,90 km 743,80                                       

5,24 €/km

Berlin zoo

Magdeburg

Berlin zoo

Magdeburg
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Segmento URB 

 

  

DADOS

Linha S1

Serviço S1

O Oranienburg Tipo Comboio

D Wannsee Tração Elétrica

Line Type diversos Peso total

Peso por eixo

Dados Percurso

Line Region O D Tipo Distancia Horas

08:11

Oranienburg Bornholmer Straße S3 26,20                        

Bornholmer Straße  Berlin Nordbahnhof S3 4,80                           

 Berlin Nordbahnhof Anhalter Bahnhof S3 4,10                           

Anhalter Bahnhof Wannsee S3 18,20                        

Wannsee

09:31

distância tempo

total… 53,30 km 1:20

39,98                                          KM/H

custo utilização

Line Region O D Tipo Custo/km LINHA Tipo serviço Custo/km

Oranienburg Bornholmer Straße S3 3,21                           1,65                                            138,77                 

Bornholmer Straße  Berlin Nordbahnhof S3 3,21                           1,65                                            25,42                   

 Berlin Nordbahnhof Anhalter Bahnhof S3 3,21                           1,65                                            21,72                   

Anhalter Bahnhof Wannsee S3 3,21                           1,65                                            96,40                   

Wannsee

distância Custo

total… 53,30 km 282,30                                       

5,30 €/km

Oranienburg

Wannsee

Oranienburg

Wannsee
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Bélgica 

Segmento LC 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias

Admissible weight on rail on the 

train path [Cij]
0 - 400

O
Bruxelas (central)

Priority of circulation [Pt] IC, IR, ICT and CR trains

D

Liege-Guillemins

Deviation of train path 

compared to standard train path

[T]

0,00%

Line Type B1 Environmental impact [Ce] 1,00                                            

Serviço LC/IC
Operational Importance

[C1i]
1                                                  

Tipo Comboio I11 (serviço IC506)
Technical equipment

[C2i]
3,00                                            160 km/h ≥ Vref. ≥ 140 km/h

Tração Elétrica Hij 3,00                                            Normal

Dados Percurso

SEL Region O D Distancia Horas

0/1 08:00

36 Bruxelas (central) Brexelles nort -                                               

Brexelles nort Zaventem 13,00                                          

Zaventem Louvain 19,00                                          

Louvain Liege-Guillemins 71,00                                          

Liege-Guillemins 09:01 0,042361111

distância tempo

total… 103,00 km 1:01

Your moves

TR - L: Train path line charge

SEL O D P Ptj L C1i C2i Ce Cij Hij Tij TR-L

Bruxelas (central) Brexelles nort 0,360814 €/km 1,40                                            -                   2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   -          

Brexelles nort Zaventem 0,360814 €/km 1,40                                            13,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    3,00     1,00   70,92    

Zaventem Louvain 0,360814 €/km 1,40                                            19,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   34,55    

Louvain Liege-Guillemins 0,360814 €/km 1,40                                            71,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   129,11  

Liege-Guillemins Liege-Guillemins 0,360814 €/km 1,40                                            -                   2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   -          

total… TR-L

234,59 €                                       

2,28 €/km

RR-L: The shunting line charge

Não prevista nesta linha

TR - I: The train path-installations charge

SEL O D Pv Cuij Ci time TR-Ij

Bruxelas (central) Brexelles nort -                

Brexelles nort Zaventem -                

Zaventem Louvain -                

Louvain Liege-Guillemins -                

Liege-Guillemins Liege-Guillemins -                

total… TR-I

-  €                                             

0,00 €/km

AK:  Administrative costs for train path demands

Não prevista

RR: The shunting charge 

SEL O D M C0 RB Cn C(IB) Term Lenght Time RR

Bruxelas (central) Brexelles nort -          

Brexelles nort Zaventem -          

Zaventem Louvain -          

Louvain Liege-Guillemins -          

Liege-Guillemins Liege-Guillemins -          

total… RR

-  €                                             

0,00 €/km

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins
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Segmento RG 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias

Admissible weight on rail on the 

train path [Cij]
0 - 400

O
Bruxelas (central)

Priority of circulation [Pt] IC, IR, ICT and CR trains

D

Liege-Guillemins

Deviation of train path 

compared to standard train path

[T]

0,00%

Line Type B1 Environmental impact [Ce] 1,00                                            

Serviço LC/IC
Operational Importance

[C1i]
1                                                  

Tipo Comboio I11 (serviço IC506)
Technical equipment

[C2i]
3,00                                            160 km/h ≥ Vref. ≥ 140 km/h

Tração Elétrica Hij 3,00                                            Normal

Dados Percurso

SEL Region O D Distancia Horas

0/1 08:00

36 Bruxelas (central) Brexelles nort -                                               

Brexelles nort Zaventem 13,00                                          

Zaventem Louvain 19,00                                          

Louvain Liege-Guillemins 71,00                                          

Liege-Guillemins 09:01 0,042361111

distância tempo

total… 103,00 km 1:01

Your moves

TR - L: Train path line charge

SEL O D P Ptj L C1i C2i Ce Cij Hij Tij TR-L

Bruxelas (central) Brexelles nort 0,360814 €/km 1,40                                            -                   2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   -          

Brexelles nort Zaventem 0,360814 €/km 1,40                                            13,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    3,00     1,00   70,92    

Zaventem Louvain 0,360814 €/km 1,40                                            19,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   34,55    

Louvain Liege-Guillemins 0,360814 €/km 1,40                                            71,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   129,11  

Liege-Guillemins Liege-Guillemins 0,360814 €/km 1,40                                            -                   2,00                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   -          

total… TR-L

234,59 €                                       

2,28 €/km

RR-L: The shunting line charge

Não prevista nesta linha

TR - I: The train path-installations charge

SEL O D Pv Cuij Ci time TR-Ij

Bruxelas (central) Brexelles nort -                

Brexelles nort Zaventem -                

Zaventem Louvain -                

Louvain Liege-Guillemins -                

Liege-Guillemins Liege-Guillemins -                

total… TR-I

-  €                                             

0,00 €/km

AK:  Administrative costs for train path demands

Não prevista

RR: The shunting charge 

SEL O D M C0 RB Cn C(IB) Term Lenght Time RR

Bruxelas (central) Brexelles nort -          

Brexelles nort Zaventem -          

Zaventem Louvain -          

Louvain Liege-Guillemins -          

Liege-Guillemins Liege-Guillemins -          

total… RR

-  €                                             

0,00 €/km

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins

Bruxelas (central)

Liege-Guillemins
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Segmento URB 

 

  

DADOS

Linha mista eletrificada 2 vias

Admissible weight on rail on the 

train path [Cij]
0 - 400

O
Bruxelas (central)

Priority of circulation [Pt]
 P trains, L trains, and rapid 

freight trains 

D

Geraardsbergen 

Deviation of train path 

compared to standard train path

[T]

0,00%

Line Type B1 Environmental impact [Ce] 1,00                                            

Serviço URB
Operational Importance

[C1i]
1                                                  

Tipo Comboio S6 (1556)
Technical equipment

[C2i]
2,00                                            Line 0 (jonction Nord - Midi) et 220 km/h ≥ Vref. > 160 km/h

Tração Elétrica Hij 2,00                                            Average (semi-peak hour)

Dados Percurso

SEL Region O D Distancia Horas

07:25

0/2 Bruxelas (central) Bruxelles midi 1,80                                            

96 Bruxelles midi Y Noord Halle 13,00                                          

94 Y Noord Halle EDINGEN 17,00                                          

123 EDINGEN Geraardsbergen 16,00                                          

Geraardsbergen 08:14 0,034027778

distância tempo

total… 47,80 km 0:49

Your moves

TR - L: Train path line charge

SEL O D P Ptj L C1i C2i Ce Cij Hij Tij TR-L

0/2 Bruxelas (central) Bruxelles midi 0,360814 €/km 1,20                                            1,80                2,00                       2,50             1,00    1,20    3,00     1,00   14,03    

96 Bruxelles midi Y Noord Halle 0,360814 €/km 1,20                                            13,00              2,00                       1,50             1,00    1,20    3,00     1,00   60,79    

94 Y Noord Halle EDINGEN 0,360814 €/km 1,20                                            17,00              1,25                       1,50             1,00    1,20    1,00     1,00   16,56    

123 EDINGEN Geraardsbergen 0,360814 €/km 1,20                                            16,00              1,00                       1,25             1,00    1,20    1,00     1,00   10,39    

Geraardsbergen 0,360814 €/km 1,20                                            -                   2,00                       2,50             1,00    1,20    1,00     1,00   -          

total… TR-L

101,77 €                                       

2,13 €/km

RR-L: The shunting line charge

Não prevista nesta linha

TR - I: The train path-installations charge

SEL O D Pv Cuij Ci time TR-Ij

Bruxelas (central) Bruxelles midi -                

Bruxelles midi Y Noord Halle -                

Y Noord Halle EDINGEN -                

EDINGEN Geraardsbergen -                

Geraardsbergen 0 -                

total… TR-I

-  €                                             

0,00 €/km

AK:  Administrative costs for train path demands

Não prevista

RR: The shunting charge 

SEL O D M C0 RB Cn C(IB) Term Lenght Time RR

Bruxelas (central) Bruxelles midi -          

Bruxelles midi Y Noord Halle -          

Y Noord Halle EDINGEN -          

EDINGEN Geraardsbergen -          

Geraardsbergen 0 -          

total… RR

-  €                                             

0,00 €/km

Bruxelas (central)

Geraardsbergen 

Bruxelas (central)

Geraardsbergen 

Bruxelas (central)

Geraardsbergen 

Geraardsbergen 

Bruxelas (central)
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Holanda 

Segmento LC 

  

DADOS

Linha

IC 2431 Serviço IC 2431

O amsterdam Zuid Tipo Comboio VIRM

D Rotterdam central Tração Elétrica

Line Type Peso total 352 ton

Peso por eixo

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

08:05

amsterdam Zuid Rotterdam central 86,00                        

Rotterdam central

09:03

distância tempo

total… 86,00 km 0:58

88,97                                          KM/H

custo utilização

O D Ton comboio Custo.km Custo

amsterdam Zuid Rotterdam central >320 ton 1,8957                      163,03                                       

Rotterdam central

distância Custo

total… 86,00 km 163,03                                       

1,90 €/km

Custo estações

Estação Tipo Tipo paragem Custo.paragem

amsterdam Zuid Mega C 5,57                           

Schiphol Airport Mega C 5,57                           

Leiden Centraal Mega C 5,57                           

Den Haag Laan v NOI Plus C 3,70                           

Den Haag HS Mega C 5,57                           

Delft Mega C 5,57                           

Schiedam Centrum Plus C 3,70                           

Rotterdam central Cathedral C 12,35                        

distância Custo

total… 86,00 km 47,60                                          

0,55 €/km

Energia tração

O D

kwh 

consumidos Custo.kwh Custo

amsterdam Zuid Rotterdam central 430 0,008462                 3,64                                            

Rotterdam central

distância Custo

total… 86,00 km 3,64                                            

0,04 €/km

amsterdam Zuid

Rotterdam central

amsterdam Zuid

Rotterdam central

amsterdam Zuid

Rotterdam central
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Segmento RG 

 

  

DADOS

Linha

Sprinter 4829 Serviço Sprinter 4829

O Amsterdam Sloterdijk Tipo Comboio SGM

D Alkmaar Noord Tração Elétrica

Line Type Peso total 142 ton

Peso por eixo

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

08:16

Amsterdam Sloterdijk Alkmaar Noord 38,70                        

Alkmaar Noord

09:18

distância tempo

total… 38,70 km 1:02

37,45                                          KM/H

custo utilização

O D Ton comboio Custo.km Custo

Amsterdam Sloterdijk Alkmaar Noord

entre [121 ton; 

160 ton] 1,0711                      41,45                                          

Alkmaar Noord

distância Custo

total… 38,70 km 41,45                                          

1,07 €/km

Custo estações

Estação Tipo Tipo paragem Custo.paragem

Amsterdam Sloterdijk Mega A 3,25                           

Halfweg-Zwanenburg Basic A 1,47                           

Haarlem Spaarnwoude Basic A 1,47                           

Haarlem Mega A 3,25                           

Bloemendaal Basic A 1,47                           

Santpoort Zuid Stop A 0,67                           

Santpoort Noord Stop A 0,67                           

Driehuis Stop A 0,67                           

Beverwijk Railway Station Basic A 1,47                           

Heemskerk Stop A 0,67                           

Uitgeest Basic A 1,47                           

Castricum Basic A 1,47                           

Heiloo Basic A 1,47                           

Alkmaar Plus A 2,16                           

Alkmaar Noord
 Basic A 1,47                           

distância Custo

total… 38,70 km 23,10                                          

0,60 €/km

Energia tração

O D

kwh 

consumidos Custo.kwh Custo

Amsterdam Sloterdijk Alkmaar Noord
 193,5 0,008462                 1,64                                            

Alkmaar Noord


distância Custo

total… 38,70 km 1,64                                            

0,04 €/km

Alkmaar Noord


Amsterdam Sloterdijk

Alkmaar Noord

Amsterdam Sloterdijk

Alkmaar Noord

Amsterdam Sloterdijk
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Segmento URB 

 

  

DADOS

Linha

Sprinter 3327 Serviço Sprinter 3327

O Amsterdam Centraal Tipo Comboio SLT

D Leiden Central Tração Elétrica

Line Type Peso total 176 ton

Peso por eixo

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

08:04

Amsterdam Centraal Leiden Central 47,00                        

Leiden Central

08:36

distância tempo

total… 47,00 km 0:32

88,13                                          KM/H

custo utilização

O D Ton comboio Custo.km Custo

Amsterdam Centraal Leiden Central

entre [121 ton; 

160 ton] 1,0711                      50,34                                          

Leiden Central

distância Custo

total… 47,00 km 50,34                                          

1,07 €/km

Custo estações

Estação Tipo Tipo paragem Custo.paragem

Amsterdam Centraal Cathedral A 7,22                           

Amsterdam Lelylaan Station Plus A 2,16                           

Schiphol Airport Mega A 3,25                           

Hoofddorp Plus A 2,16                           

Nieuw-Vennep Railway Station Basic A 1,47                           

Sassenheim Basic A 1,47                           

Leiden Central Mega A 3,25                           

distância Custo

total… 47,00 km 20,98                                          

0,45 €/km

Energia tração

O D

kwh 

consumidos Custo.kwh Custo

Amsterdam Centraal Leiden Central 188 0,008462                 1,59                                            

Leiden Central

distância Custo

total… 47,00 km 1,59                                            

0,03 €/km

Leiden Central

Amsterdam Centraal

Leiden Central

Amsterdam Centraal

Leiden Central

Amsterdam Centraal
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Itália 

Segmento LC 

  

DADOS

Linha

F61 Serviço IC

O Roma Termini Tipo Comboio Intercity  723

D Napoli Centrale Tração Elétrica

Line Type
Main line (Conventional

double-track lines)
Peso total 300,00 Ton

Pantografos 1,00                    

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

20,00                  07:26

Roma Termini Napoli Centrale

Main line 

(Conventional

double-track 

lines)

157,54               

Napoli Centrale

20,00                  09:29

distância tempo

total… 197,54 km 2:03

96,36        KM/H 169,32      60,00  

10,00        

Custos Fixos

O D Linha Nó Custo Custo

Roma Termini N7 53,26        53,2634     

Roma Termini Napoli Centrale F61 55,9240   55,9240     

Napoli Centrale

Napoli Centrale N8 53,26        53,2634     

distância Custo

total… 197,54 km 162,45      

0,82 €/km

Custos Variáveis

O D Custo.km Mspeed Mdensity Mwear tempo nó Y Ø Custo

Roma Termini 1,0312 14              4           1,30                74,1966     

Roma Termini Napoli Centrale 1,0312 5 1,5 1,0000       406,1381  

Napoli Centrale

Napoli Centrale 1,0312 14              4           1,30                74,1966     

0,60601626 0,870511  

distância Custo

total… 197,54 km 554,53      

2,81 €/km

Roma Termini

Napoli Centrale



 

19 
 

Segmento RG 

  

DADOS

Linha

F61 Serviço Regionale 2381

O Roma Termini Tipo Comboio ETR 324

D Napoli Centrale Tração Elétrica

Line Type
Main line (Conventional

double?track lines)
Peso total 204,00 Ton

Pantografos 2,00                    

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

20,00                  07:36

Roma Termini Napoli Centrale

Main line 

(Conventional

double?track 

lines)

157,54               

Napoli Centrale

20,00                  10:45

distância tempo

total… 197,54 km 3:09

62,71        KM/H

Custos Fixos

O D Linha Nó Custo Custo

Roma Termini N7 53,26        53,2634     

Roma Termini Napoli Centrale F61 55,9240   55,9240     

Napoli Centrale

Napoli Centrale N8 53,26        53,2634     

distância Custo

total… 197,54 km 162,45      

0,82 €/km

Custos Variáveis

O D Custo.km Mspeed Mdensity Mwear tempo nó Y Ø Custo

Roma Termini 1,0312 21              4           1,30                114,0094  

Roma Termini Napoli Centrale 1,0312 1 1,5 1,0000       189,5311  

Napoli Centrale

Napoli Centrale 1,0312 21              4           1,30                114,0094  

0,045185185 0,250714  

distância Custo

total… 197,54 km 417,55      

2,11 €/km

Roma Termini

Napoli Centrale
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Segmento URB 

 

 

DADOS

Linha

F59 Serviço

Passante 

ferroviario di 

Napoli

Main lines:

O Villa Literno Tipo Comboio ETR 324

D Pozzuoli Tração Elétrica

Line Type
Main line (Conventional

double?track lines)
Peso total 204,00 Ton

Pantografos 2,00                    

Dados Percurso

O D Tipo Distancia Horas

08:21

Villa Literno Pozzuoli

Main line 

(Conventional

double?track 

lines)

Pozzuoli

20,99                  08:40

distância tempo

total… 20,99 km 0:19

66,28        KM/H

Custos Fixos

O D Linha Nó Custo Custo

Villa Literno -               

Villa Literno Pozzuoli F59 -               

Pozzuoli

Pozzuoli N8 53,26        53,2634     

distância Custo

total… 20,99 km 53,26        

2,54 €/km

Custos Variáveis

O D Custo.km Mspeed Mdensity Mwear tempo nó Y Ø Custo

Villa Literno 1,0312 -                        

Villa Literno Pozzuoli 1,0312 -                        

Pozzuoli

Pozzuoli 1,0312 19              1           1,30                25,4706              

0,104736842 0,280098  

distância Custo

total… 20,99 km 25,47        

1,21 €/km

Villa Literno

Pozzuoli


