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Abstract 

The European legislation has been revolutionizing the rail transportation through Directives, in order 

to improve the state, which was weakened at the end of the 20
th
 century. 

Especially, the Directive 2011/14/CE plays a crucial role in the revitalization of the sector, because it 

defines the allocation of capacity and the charges to access the rail infrastructure based on the 

marginal cost. 

The railway companies are facing new European orientations in relation to the track access charges 

to be paid by the railway undertakings, which did not exist until the vertical separation of infrastructure 

and operation activities was suggested. 

This infrastructure charge was implemented in various countries, however the formats diverge, which 

consequently causes heterogeneity and arises obstacles towards the development of international 

market of the freight railway transport.  

After presenting the subject of the work, the study continues by investigating the network statements 

of each of the twenty-seven countries that were selected. This investigation has supported the 

definition of the structure and the calculation of the respective infrastructure charge.  

The first step was to execute a qualitative analysis of the charging systems based on the study of the 

variables and parameters used with the purpose of identifying tendencies and differences among 

systems. Then the national origin-destination pairs were selected to obtain quantitative results that 

made it possible to assess the present levels of the charges. 

In this sense thirteen international corridors made of origin-destination pairs were determined and 

complemented with the respective calculations needed. 

Finally, some parallelism between results obtained with the work and the results given by a 

infrastructure charge information system EICIS developed by the RailNetEurope association were 

establish, with the aim of identifying some differences and interpreting their possible causes. 
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Resumo 

A legislação europeia vem revolucionar o setor do transporte ferroviário através das diretivas, para 

ultrapassar o estado enfraquecido em que se encontrava no final do século XX. Em especial, a 

Diretiva 2001/14/CE desempenha um papel fundamental na revitalização do setor, visto que indica 

como deve ser definida a repartição da capacidade da infraestrutura ferroviária e a aplicação da taxa 

de uso com base no custo marginal. As companhias ferroviárias estão perante novas orientações 

europeias em relação à tarifação do uso da infraestrutura, que  até à data da separação entre o 

gestor da infraestrutura e o(s) operadore(s) não existia. 

Esta taxa de uso da infraestrutura foi implementada nos diversos países intervenientes, no entanto 

os formatos em que foi implementada foram divergentes, o que causa heterogeneidade e um 

consequente obstáculo ao desenvolvimento do mercado internacional do transporte ferroviário de 

mercadorias. 

Apresentada a problemática que motivou o trabalho procedeu-se ao estudo dos diretórios de rede de 

cada um dos vinte sete países escolhidos, que sustentou a definição da estrutura e do cálculo das 

respectivas tarifas de uso da infraestrutura ferroviária. Em primeiro lugar, executou-se uma análise 

qualitativa dos sistemas tarifários através do estudo das variáveis e parâmetros utilizados de modo a 

tentar identificar tendências ou diferenças entre os sistemas. De seguida, escolheram-se os pares 

origem destino nacionais por forma a obter resultados quantitativos, com os quais foi possível avaliar 

os níveis tarifários vigentes.  

Posto isto, foram determinados treze corredores internacionais através de pares origem destino e 

desenvolveram-se os respectivos cálculos. 

Por fim, estabeleceu-se um paralelismo entre os resultados obtidos com o trabalho e os resultados 

facultados pela plataforma informática EICIS da associação RailNetEurope, identificando-se as 

diferenças e as possíveis causas. 
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 
 

No fim do século XX o setor do transporte ferroviário na Europa carecia de impulso económico, 

encontrava-se então em declínio competitivo, era imprescindível promover os caminhos-de-ferro para 

reverter esta situação. Assim, a Comissão Europeia debruça-se sobre o desenvolvimento da política 

comum dos transportes que pretende implementar o mercado livre removendo barreiras existentes e 

desta forma promover a competição em relação aos outros modos de transporte. Sequencialmente, 

surgem preocupações geradas pela abertura do mercado: desenvolvimento do tráfego de 

mercadorias internacional, possível discriminação para com novos candidatos a operadores e as 

condições de concorrência a que os caminhos-de-ferro estariam expostos em relação aos outros 

modos de transporte. 

A primeira medida concreta tomada pela Comissão Europeia relacionava-se com a separação 

contabilística do gestor de infraestrutura do operador (Diretiva 1991/440/CE),  por consequência 

houve necessidade de conceber uma estrutura tarifária que articulasse as atividades destas duas 

entidades. A Diretiva 2001/14/CE surge para definir a taxa de uso da infraestrutura baseada no custo 

marginal. Contudo, esta diretiva não é suficientemente clara e objectiva o que motiva diferentes 

interpretações entre os Estados-Membros. Cada gestor de infraestrutura implementa a taxa de uso 

segundo os critérios que acha relevantes, o que gera diferenças entre sistemas tarifários. Este 

aspecto confere um novo obstáculo à uniformização dos caminho-de-ferro europeus. Consciente 

desta questão a Comissão Europeia publica novas diretivas por forma a reformular a legislação 

existente, também as administrações ferroviárias juntam sinergias através de associações de modo a 

ultrapassar esta dificuldade. 

Os estudos desenvolvidos e as investigações efectuadas têm como finalidade última a formação da 

“melhor prática”, ou seja a configuração de formatos comuns para a definição da taxa de uso 

transversais a todos os países. Porém existem algumas resistências que dificultam este exercício e 

fazem com que ainda hoje impere a heterogeneidade nos sistemas tarifários, tais como a proteção 

dos operadores mais antigos, dificuldade de financiamento publico, orientações e prioridades 

politicas divergentes, dificuldade em conseguir unanimidade em relação à natureza dos sistemas 

tarifários, as próprias características físicas das redes e a complexidade das tarifas e por vezes a 

difícil medição das unidades. 
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1.2 Objectivos e Metodologia 
 

O presente trabalho tem como objectivo principal avaliar e discutir as práticas atuais da tarifação da 

infraestrutura ferroviária entre os países da Europa, no segmento do transporte de mercadorias e 

insere-se no âmbito do projeto de investigação FCT ref. PTDC/SEN-TRA/112975/20091. Partindo 

dum levantamento dos sistemas tarifários de vinte sete países europeus vigentes pretende-se efetuar 

uma análise comparativa entre sistemas tarifários nacionais caracterizando a situação atual de cada 

um e a sua evolução recente. Este exercício permitirá identificar diferenças e tendências comuns 

entre sistemas tarifários explorando posteriormente as possíveis barreiras ao desenvolvimento de um 

mercado internacional de transporte ferroviário de mercadorias. Por fim, pretende-se avaliar a 

fiabilidade da ferramenta online EICIS, uma plataforma informática que fornece informação 

relacionada com o uso da infraestrutura ferroviária europeia e estima a taxa para o uso de troços 

internacionais, disponibilizada pela associação RailNetEurope. Este aspecto será concretizado 

através da comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os resultados obtidos 

informaticamente, e assim concluir se a ferramenta é de facto um elemento auxiliar para os 

operadores.  

Os objetivos mencionados serão desenvolvidos através do estudo dos diretórios de rede de cada 

país em análise, onde se pode consultar informação básica sobre a rede ferroviária, e mais 

especificamente informação sobre as taxas de acesso à infraestrutura. Após este levantamento 

serão elaboradas folhas de cálculo para cada sistema tarifário, e para os anos 2012 e 2013. As taxas 

calculadas são relativas a vinte e sete corredores nacionais e a treze corredores internacionais. 

Estes mesmos corredores foram definidos por forma a serem representativos da realidade do 

transporte ferroviário.  

1.3 Estrutura da dissertação 
 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos, conforme se dispõe em seguida, sendo que neste 

primeiro são introduzidos o enquadramento do tema, os objectivos e metodologia do estudo e 

apresentado como o trabalho está estruturado. 

No Capítulo 2 - Reforma ferroviária e conceitos de tarifação da infraestrutura é dividido em duas 

temáticas. Primeiramente, é abordada a reforma ferroviária relatando a política comum dos 

transportes da União Europeia dos vários modos. De seguida, restringe-se o enquadramento 

histórico ao sector ferroviário, em que é mencionado o momento critico do setor, o seu declínio,  e a 

política exercida a nível europeu. Na segunda parte faz-se um levantamento de termos e conceitos 

de tarifação dos transportes, especificando a tarifação no sector ferroviário. Por último, mencionam-

se as tendências atuais neste contexto.  

O Capítulo 3 – Implementação da tarifação por uso da infraestrutura na Europa: Estado de Arte 

dedica-se ao levantamento dos estudos e artigos publicados sobre a tarifação do uso da 

infraestrutura ferroviária. Em primeiro lugar relata-se como foi acolhida a diretiva 2001/14/CE em 

                                                      
1
 projeto de investigação FCT ref. PTDC/SEN-TRA/112975/2009 desenvolve um modelo de previsão de custos 

no qual está também previsto avaliar a factibilidade  para o cálculo de taxas de uso. 
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cada país e de que forma foi implementada. Posteriormente,  revêem-se os resultados e análises de 

estudos anteriores relativos à taxa de uso da infraestrutura. Por último, procede-se a análise 

comparativa entre os resultados da taxa de uso do ano 2012 e do ano 2013 para o serviço de 

transporte de mercadorias. 

No Capítulo 4 – Análise crítica dos sistemas tarifários implementados em 2013 na Europa para 

serviço de mercadorias é feita uma descrição de cada sistema tarifário vigente em 2013 para o 

transporte de mercadorias. Analisam-se os sistemas a nível quantitativo através do estudo das 

variáveis e estuda-se a amplitude de valores da taxa de uso em cada país. Por último, comparam-se 

os resultados dos valores máximos e mínimo da taxa com valores de referência publicados em 

estudos. 

No Capítulo 5 – Análise quantitativa dos níveis tarifários resultantes para diferentes ODs nacionais e 

internacionais são apresentados os resultados obtidos tanto dos corredores nacionais como 

internacionais, sendo definidos à priori os critérios comuns para o desenvolvimento dos cálculos. Por 

fim, procede-se à comparação dos resultados obtidos com os resultados extraídos da ferramenta 

online EICIS. 

Finalmente, no Capítulo 6 – Conclusões apresentam-se algumas considerações finais acerca das 

análises efectuadas, apresentado as conclusões principais obtidas sobre o estudo efectuado sobre a 

tarifação do transporte ferroviário de mercadorias. 
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2. Reforma ferroviária e Conceitos de tarifação 

 

2.1 Introdução 
 

O presente capítulo discute o contexto e a reforma dos caminhos-de-ferro na Europa bem como a 

introdução da taxa de uso, uma vez que é parte integrante das medidas elaboradas durante a 

restruturação, elucidando deste modo o leitor sobre os princípios, abordagens e estruturas possíveis 

da tarifação. A secção 2.2. introduz a reforma ferroviária explicando o porquê da sua necessidade, de 

que forma foi conseguida e a legislação de suporte implementada ; a secção 2.3 dedica-se à taxa de 

uso e aos conceitos relacionados com a  mesma. 

2.2 Reforma ferroviária 

2.2.1 Política comum dos transportes 

No pós-guerra, a Europa encontrava-se fragilizada económica e politicamente de forma a renascer 

seria imperioso reunir forças. Assim nasce a Comunidade Económica Europeia. Esta comunidade 

tinha como objetivos a integração através das trocas comerciais, a criação de um mercado comum e 

a criação de uma comunidade de energia atómica, para que fossem atingidos os pontos referidos foi 

imprescindível elaborar políticas comuns em diversas áreas. Também não foi exceção a política 

comum dos transportes visto ser um ponto de partida para o sucesso da livre circulação das pessoas 

e mercadorias. Em 1957 é assinado o Tratado de Roma que visa abolir as barreiras alfandegárias e 

patrocinar a fluidez das trocas comerciais com vista a um objectivo maior: o Mercado Livre.  

Depois de serem definidos os objetivos fundamentais do Mercado Único de uma forma lata e 

abrangente, é então na década dos anos oitenta que os Estados-Membros focalizam as suas 

preocupações a nível dos transportes dado o estado subdesenvolvido e descurado deste setor da 

economia no espaço europeu. O livro branco - completando o mercado interno estabelece o 

calendário e o programa para concretizar as diretrizes expressadas no tratado, propondo um 

mercado interno livre e a eliminação de factores que desvirtuam a competição.” Para conveniência 

das medidas que devem ser implementadas este livro organiza-se em três títulos: Parte I: Abolição 

das barreiras físicas; Parte II: Abolição das barreiras técnicas; Parte III: Abolição das barreiras 

fiscais” (CE Livro Branco 1985) 

2.2.2 Declínio do setor ferroviário 

A situação global da economia enfraquecida da União Europeia também afectara o setor do 

transporte ferroviário. Este setor encontrava desde a década dos anos 70 até à década dos anos 90 

sérios desafios à sua revitalização, o que levou a União Europeia a ver-se obrigada a intervir através 

da reforma ferroviária, conforme se esclarece de seguida. Os segmentos de serviço de transporte de 

passageiros e de mercadorias foram ambos afectados negativamente pelo declínio do setor. Em 

relação ao transporte de mercadorias, o número de quilómetros percorridos por comboio diminui em 
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22,3% desde 1970 a 1994, enquanto que o número de quilómetros percorridos para o transporte de 

passageiros aumentara 36,6 % no mesmo espaço de tempo. Contudo o aumento no volume de 

tráfego de transporte de passageiros por comboio não pode ser considerado um sucesso uma vez 

que cresce timidamente ao logo de trinta anos e é um aumento mínimo relativamente ao aumento de 

outros modos de transporte: rodoviário (121,9%) e aéreo (490,7%) (CE Livro Branco 1996). 

Perante os fatos relativos ao declínio acentuado do tráfego ferroviário , as instituições europeias e os 

Estados nacionais desenvolveram um grande número de estudos sobre o fenómeno, em que um 

conjunto de características estruturais impediam a evolução do setor.  

O relatório da CEMT
2
 conta com a participação da OCDE

3
 admite que esta crise estava relacionada 

com alterações da própria indústria, com a concorrência entre modos de transporte e a qualidade do 

serviço oferecido. Os factos, por um lado a diminuição da produção industrial nos países da Europa 

Oriental, e por outro a procura de bens de consumo imediato, desfavorecem o transporte ferroviário 

de mercadorias. Este tipo de transporte caracteriza-se por proporcionar um serviço indicado para 

longas distâncias e para mercadoria pesada, o que faz que este modo de transporte seja 

desajustado à realidade do mercado. Em contraponto, as particularidades do transporte rodoviário 

satisfazem as necessidades da procura e os seus operadores penetram no mercado de forma 

agressiva e eficiente. Este estudo finaliza afirmando que a falta de competição no segmento origina 

uma estagnação ao seu desenvolvimento e qualidade de serviço (CEMT 120, 2001, pp. 65).  

A Comissão Europeia também aborda as causas do declínio do setor no livro branco de 1996 quando 

justifica dizendo que o setor rodoviário se torna mais competitivo visto ser flexível e menos oneroso, 

o que se deve ao fato do preço não incluir os custos de externalidades que são mais elevados neste 

setor , do que noutros. 

Perante a evidência do declínio e apuradas as causas do mesmo, os Estados-Membros vêem-se 

forçados a reformular e a intensificar a legislação referente aos caminhos-de-ferro, o que acontece 

no início dos anos noventa. 

2.2.3 Política do transporte ferroviário na UE 

O ideal da Comissão Europeia relativamente ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro 

comunitários consistia na liberalização do setor a nível do transporte de mercadorias e de 

passageiros, o que viria originar uma cadeia de consequências até atingir o estado último: a 

revitalização. Este processo tinha em vista  promover a competitividade do modo ferroviário, o que 

levaria à melhoria do serviço e a sua ascensão nos mercados.  

Estas metas seriam desenvolvidas com base em diretivas europeias e em pacotes ferroviários ao 

longo dos anos. A primeira diretiva a ser publicada neste contexto foi a Diretiva 1991/440/CE relativa 

ao desenvolvimento dos caminho-de-ferro comunitários.  

Quadro 1– Medidas para cumprir o objectivo de adaptar os caminhos-de-ferro às exigências do mercado 

1. “através da garantia da independência de gestão das empresas de transporte ferroviário ” 

2. 
“através da separação da gestão da infra-estrutura ferroviária da exploração dos serviços de 

transporte das empresas de transporte ferroviário, tornando a separação contabilística 

                                                      
2
 CEMT - European Conference of Ministers of Transport  

3
 OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
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obrigatória e a separação orgânica ou institucional facultativa” 

3. “através do saneamento da estrutura financeira das empresas de transporte ferroviário” 

4. 

“através da garantia de direitos de acesso às redes ferroviárias dos Estados-membros, aos 

agrupamentos internacionais de empresas de transporte ferroviário, bem como às empresas de 

transporte ferroviário que efectuem transportes combinados internacionais de mercadorias” 

Fonte: Diretiva 1991/440/CE 
 

Em forma de súmula, esta diretiva imponha aos Estados-Membros que houvesse uma separação e 

publicação das Contas de Exploração e Balanços da gestão da infraestrutura e da exploração dos 

serviços de transporte ferroviários, em alguns casos até à separação institucional, isto é a separação 

da empresa ferroviária em duas entidades independentes: o gestor de infraestrutura e o operador, o 

que permitiria o acesso aberto às infraestruturas a privados que quisessem incorporar o negócio da 

exploração da atividade. Para que tal fosse viável seria cobrada uma taxa de acesso à infraestrutura 

aos operadores que  desejassem circular na via férrea. Esta taxa deveria ser “não-discriminatória” de 

modo a possibilitar a entrada de qualquer operador e deveria assentar no conceito do custo marginal 

com a possibilidade de adicionar mark-ups, conceitos estes que irão ser explorados ainda neste 

capítulo, desta forma garantir que os custos inerentes à manutenção fossem igualados por esta taxa. 

As relações económicas que interligam os diferentes agentes intervenientes estão 

esquematicamente apresentadas na  Figura 1, em que se distingue a taxa cobrada ao utilizador final 

e a taxa de acesso à infraestrutura.  

 

 
Figura 1 – Relações económicas entre entidades 

Fonte: Belmonte D. F., 2008 

 

Esta iniciativa da CE revelou ser de difícil execução devido à complexidade operacional e económica 

e à resistência dos Estados à fragmentação da empresa ferroviária nacional e consequente perda de 

poder político (CEMT, 2008).  

Posteriormente ao acordo entre os Estados-Membros sobre a política comum dos transportes, é em 

1992 que as medidas começam a ser aprofundadas e implementadas, a Comissão Europeia explora, 

como é exposto no Livro Branco  de 1992, esta política dando ênfase ao desenvolvimento e 

integração dos transportes,  à regulamentação, à harmonização técnica, à proteção do ambiente e ao 

desenvolvimento da rede ferroviária (CE Livro Branco, 1992). Destaca-se o tratado de Maastricht que 

pela primeira vez faz referência a uma rede de transportes que interligue todas as regiões da UE. 

Estas redes são instrumentos destinados a contribuir para o crescimento do mercado interno e do 

emprego, perseguindo, simultaneamente, objetivos em matéria de ambiente e desenvolvimento 

sustentável. 



 8 

Prosseguindo cronologicamente, em 1995, são publicadas no jornal das Comunidades Europeias as 

diretivas 95/18/CE (licenciamento dos operadores privados) e 95/19/CE (repartição das capacidades 

de infraestrutura ferroviária e à cobrança das taxas de uso da infraestrutura) que contribuem para a 

definição das regras e procedimentos de coexistência do gestor de infraestrutura e do(s) 

operadore(s). A Diretiva 95/19/CE especifica que a atribuição de canais horários deve ser feita por 

segmentos de serviço e quando aborda o assunto da taxa de uso obriga que esta seja definida 

dependendo do tipo de serviço, da hora do dia, da situação do mercado e do tipo e desgaste da 

infraestrutura. Ainda relativamente à taxa de uso, deve haver “ um equilíbrio, ao longo de um período 

de tempo razoável, entre o rendimento proveniente das taxas de uso da infraestrutura, adicionadas 

às contribuições do Estado, por um lado, e as despesas da infraestrutura, por outro.”(Dir. 95/19/CE 

Art. 6º) 

Seguidamente, a UE reflete mais uma vez sobre a revitalização delineando a estratégia a seguir 

através de propostas em cinco temas diferentes: Finanças (controlo da dívida e programas de 

restruturação), Forças de mercado (acesso ao mercado por parte de novos intervenientes), Serviços 

públicos (contratos entre o Estado e os operadores de transporte de modo a melhorar a qualidade do 

serviço), Integração de sistemas nacionais (promover a interoperabilidade e a uniformização técnica) 

e Aspetos sociais (assegurar o emprego no setor) (Livro Branco, 1996). Algumas das propostas 

abordadas no Livro Branco mencionado são transpostas em diretivas: 96/48/CE - Interoperabilidade 

do sistema europeu de alta velocidade e 96/49/CE - Harmonização da legislação dos comboios no 

transporte de bens perigosos. 

Dado o insucesso e os problemas criados pela falta de coordenação da  implementação dos 

sistemas de tarifação dentro dos Países-Membros, a Comissão Europeia elabora um Livro Branco 

em 1998 sobre o Pagamento justo para o uso da infraestrutura: fase para aproximação de uma 

estrutura de transporte comum na EU, em que propõe um processo trifásico de intervenção: 

1º. fase - 1998-2000: Desenvolver metodologias para definição do custo marginal 

2º. fase - 2001-2004: Define-se que a taxa cobrada deve refletir o custo marginal social que 

consiste na soma do custo marginal e o custo externo 

3º. fase – a partir 2004: Fase para verificar os objetivos delineados nas duas fases anteriores 

(CE Livro Branco, 1998) 

O início do século XXI caracteriza-se pela preocupação com ambiente e a sua salvaguarda, assim a 

Comissão Europeia e os Estados-Membros interessam-se por alternativas de transporte que sejam 

sustentáveis, é neste contexto que o modo de transporte ferroviário mostra vantagens em relação ao 

rodoviário (Dyrhauge H., 2013). Contudo, o processo de liberalização do setor não se encontrava 

concluído, pelo que foi necessário elaborar mais legislação. Neste sentido foram desenvolvidos 

quatro pacotes de Diretivas ferroviárias até ao presente ano. Os primeiros serviços a serem 

liberalizados foram o transporte de mercadorias transeuropeu, seguido de outros serviços 

internacionais e domésticos de mercadorias (2007). Em relação ao serviço de transporte de 

passageiros o processo ainda se encontra em curso, tendo sido alcançado a liberalização do serviço 

de transporte internacional de passageiros (2010) e faltando a abertura aos mercados do serviço de 

transporte doméstico de passageiros.  
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Figura 2 – Pacotes ferroviários e suas diretivas 

2.2.3.1 O Primeiro Pacote Ferroviário  

Este primeiro marco importante no setor ferroviário é formado por três Diretivas, a primeira 

2001/12/CE pretende alterar a Diretiva 91/440/CE relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro 

comunitários, a segunda por sua vez altera a Diretiva 95/18/CE relativa às licenças das empresas de 

transporte ferroviário e por fim a Diretiva 2001/14/CE trata a repartição da capacidade da 

infraestrutura ferroviária e a aplicação da taxa de uso. 

Genericamente este pacote de diretivas consagra os seguintes aspetos: 

 Separação entre a gestão da infraestrutura e a operação do transporte;  

 Licenciamento da atividade (exigência de um Certificado de Segurança aos OTF);  

 A exigência de um tratamento equitativo e não discriminatório dos vários Operadores;  

 A tarifação do uso da infraestrutura;  

 A publicação pelo GI do Diretório da Rede (características da infraestrutura, capacidade 

oferecida, condições de circulação, taxa de uso e tarifas para os serviços essenciais 

adicionais e auxiliares). 

2.2.3.2 O Segundo Pacote Ferroviário 

O segundo Pacote ferroviário é publicado em 2004 sendo composto pelas seguintes diretivas 

comunitárias 2004/49/CE, 2004/50/CE e 2004/51/CE e estimula o reforço da segurança como pilar 

fundamental da ferrovia. Os pontos principais deste pacote ferroviário são:  

 Estende os direitos de acesso a todo o tipo de serviços de transporte ferroviário de 

mercadorias, a partir de 1 de Janeiro de 2007 (Liberalização do mercado de transporte 

ferroviário de mercadorias);  

 Define as qualificações necessárias para o pessoal operacional;  

 Exige que as empresas de transporte ferroviário disponham de um Manual de Segurança e 

da certificação do material circulante para obterem o licenciamento;  

 Estabelece a necessidade de uma Autorização de Segurança para o exercício da atividade 

de Gestor da Infraestrutura;  

 Introduz e uniformiza os instrumentos de avaliação do nível de segurança e do desempenho 

dos Operadores e do Gestor da Infraestrutura 

1º Pacote 
Ferroviário 

Diretiva 
2001/13/CE 

Diretiva 
2001/14/CE 

Diretiva 
2001/16/CE 

2º Pacote 
Ferroviário 

Diretiva 
2004/49/CE 

Diretiva 
2001/14/CE 

Diretiva 
2004/51/CE  

3º Pacote 
Ferroviário 

Diretiva 
2007/58/CE 

Diretiva 
2007/59/CE 

Reformulação 
do 1º pacote 
ferroviário 

Diretiva 
2012/34/CE 

4º Pacote 
Ferroviário 

Propostas 
da 

Comissão 
Europeia 
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 Interoperabilidade do sistema de alta velocidade e ferroviário transeuropeu convencional 

(que altera as Diretivas 2001/16/CE e 96/48/CE) 

2.2.3.3 O Terceiro Pacote Ferroviário 

O 3º Pacote Ferroviário, adoptado pela Comissão Europeia em 2007 pretende avançar na integração 

do sistema ferroviário europeu e enuncia:  

 A componente humana da interoperabilidade: uma abordagem comum da formação dos 

maquinistas;  

 Garantir os direitos dos passageiros para reforçar a atratividade dos caminhos-de-ferro;  

 Permitir novas iniciativas a nível dos serviços de transporte de passageiros;  

 Promover a qualidade no setor do transporte ferroviário de mercadorias. 

2.2.3.4 Reformulação do primeiro pacote ferroviário  

As Diretivas 91/440/CE, 95/18/CE e 2001/14/CE necessitaram de ser alteradas para promover uma 

maior integração do setor dos transportes na União Europeia, consequentemente foi publicada a 

diretiva 2012/34/UE. Esta nova diretiva consagra, entre outros, o tema da tarifação do serviço na 

União Europeia. Comparando as diretivas 2001/14/CE e 2012/34/UE é possível constatar que a nova 

diretiva consagra novos capítulos relativos à independência de gestão das empresas ferroviárias e 

do gestor infraestrutura e ao licenciamento das empresas ferroviárias, que não haviam sido incluídos 

na legislação anterior. Restringindo a análise ao capítulo das Taxas de uso da Infraestrutura verifica-

se que a nova diretiva ressalva  inúmeras vezes a cooperação entre Estados-Membros:  

 “Os Estados-Membros devem assegurar que os gestores de infraestrutura cooperem para 

permitir a aplicação eficaz dos regimes de tarifação e se associem para coordenar a tarifação 

ou para aplicar taxas sobre a exploração de serviços ferroviários que circulem em mais do 

que uma rede de infraestruturas do sistema ferroviário da União. (…)” (Dir. 2012/34 Art. 37); 

 “Os Estados-Membros devem assegurar que os gestores de infraestrutura cooperem, a fim 

de permitir a criação e a repartição eficientes de capacidade de infraestrutura que envolva 

mais do que uma rede do sistema ferroviário da União (…)”(Dir. 2012/34 Art. 40); 

Esta preocupação para com a cooperação entre gestores de infraestrutura surge no seguimento do 

conceito apresentado no Livro Branco 2011- Roteiro do espaço único europeu dos transportes que 

afirma que o “objectivo para a próxima década é criar um genuíno espaço único europeu dos 

transportes, eliminando as barreiras ainda existentes de separação dos modos e dos sistemas 

nacionais, facilitando o processo de integração e promovendo a emergência de operadores 

multinacionais e multimodais” (CE Livro Branco, 2011) 

A participação conjunta dos vários gestores também cria a necessidade da existência de uma 

entidade reguladora eficiente como é referido no artigo 55º da Diretiva 2011/34, o que ainda não 

tinha sido mencionado na antiga diretiva de 2001. Ainda a uma escala mais detalhada, no artigo 7º 

da Diretiva 2012/34 sobre os princípios da tarifação destacam-se alguns aspetos que ainda não 

tinham sido estabelecidos em 2001, tal como a indicação de que o GI
4
 e os OFTs

5
 devem facultar à 

entidade reguladora todas as informações sobre as taxas aplicadas (ponto 2), a informação de que a 

                                                      
4 GI – Gestor de infraestrutura 
5
 OTFs- Operadores de transporte ferroviário  
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Comissão estabelecerá medidas que estabeleçam as modalidades de cálculo dos custos da 

exploração (ponto 3)  e de que a Comissão também vai adoptar medidas que  “(...)estabeleçam  as 

modalidades a seguir para a aplicação da tarifação dos custos dos efeitos do ruído(...)”(ponto 5). 

2.2.3.5 O Quarto Pacote Ferroviário 

Em Janeiro de 2013 a Comissão Europeia anuncia o quarto pacote de diretivas ferroviário composto 

por seis propostas legislativas, em que são abordadas novas medidas com a finalidade de promover 

o setor ferroviário através da abertura do mercado dos serviços nacionais de passageiros à 

concorrência. As propostas abordam quatro grandes temáticas: 

 Normas e homologações eficazes; 

 Maior qualidade e maior oferta em resultado da entrada de novos operadores no mercado 

dos serviços de transporte ferroviário; 

 Uma estrutura que esteja à altura das necessidades; 

 Trabalhadores qualificados. (CE Comunicado, 2013) 

2.3 Conceitos de tarifação 
 

A reforma dos transportes na União Europeia também englobou a matéria de tarifação, que existe 

para promover a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de transporte. Assim, dedica-se esta 

secção a uma breve revisão sobre a tarifação do modo ferroviário, seguido da exposição das várias 

filosofias de tarifação existentes e a explicação de alguns conceitos principais, por fim apresenta-se 

uma descrição de como funciona o sistema de tarifação. 

 

A teoria económica sustenta a definição da taxa de acesso à infraestrutura. De modo a entender a 

filosofia de tarifação utilizada no âmbito dos transporte torna-se pertinente rever alguns conceitos 

económicos. 

O princípio económico proposto pela Comissão Europeia na Diretiva 2001/14 para definir a taxa de 

acesso à infraestrutura é o princípio do custo marginal com eventual acrescento de sobretaxas não 

discriminatórias. A definição consensual de custo marginal expressa por vários autores é de que este 

é um custo variável que reflete o acréscimo do custo total resultante da adição de uma nova unidade 

de transporte à infraestrutura, o custo da adição da nova unidade pode estar relacionada com custos 

de operação,  de danos da infraestrutura, de congestionamento e escassez, de ambiente ou de 

acidentes (Livro Branco, 1998). Existem dois horizontes temporais relacionados com o custo 

marginal: custo marginal a curto prazo e custo marginal a longo prazo. Enquanto que o custo 

marginal a curto prazo se reduz à definição dada de custo marginal, em que os custos são fixos, o 

custo marginal a longo prazo tem a possibilidade de se ajustar à capacidade ótima consoante a 

procura, isto significa que é mais sensível à elasticidade da procura (Nash C. A.e Samso T., 2001) 

Porém, a modalidade de tarifação pelo princípio do custo marginal não cobre todos os custos 

existentes, principalmente quando se aborda o setor ferroviário uma vez que este é classificado 

como uma economia de escala - o custo de provisão da capacidade diminui à medida que é 

disponibilizada mais capacidade, como consequência os custos marginais serão inferiores aos 
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médios (Livro Branco 1998). Neste contexto surgem as mark-ups ou sobretaxas baseadas na teoria 

de preços de Ramsey , ou seja a definição do valor das sobretaxas deve depender da sensibilidade 

da procura às variações de preço, se a elasticidade do preço da procura aumentar, automaticamente 

o valor da mark-up deve diminuir (Crozet Y., 2000). Nesta perspectiva a tarifação depende da pré-

disposição do cliente para pagar o serviço.  

Outra abordagem para equilibrar a balança económica dos transportes é através da estrutura da 

tarifa, podemos então ter as seguintes estruturas: 

 Tarifa simples: Em infraestruturas com características semelhantes esta taxa é de fácil 

implementação e facilita a decisão de investimento do utilizador por não haver variações dos 

seus componentes, trata-se portanto de uma taxa que cobre o custo marginal e pode admitir 

mark-ups. 

 Tarifa em duas partes: Esta tarifa é composta por uma parte fixa e uma ou mais partes 

variáveis. A parte fixa da taxa existe para cobrir o custo de recuperação pode representar o 

custo de acesso à infraestrutura, enquanto que a(s) parte(s) variáveis podem estar 

relacionadas com o custo marginal e dependem do uso da infraestrutura, por exemplo o 

número de quilómetro percorridos (Sansom T., 1998). 

2.4 Tendências atuais 
 

As diretivas europeias relativas à tarifação do serviço de transporte ferroviário, das quais se destaca 

a diretiva mais recente (Diretiva 2012/34), classificam o serviço ferroviário em quatro categorias: 

categoria do serviço essencial – utilização da capacidade concedida, serviço de acesso às 

instalações de serviços – utilização de meios de alimentação de energia eléctrica ou terminais de 

mercadorias , serviços adicionais – energia elétrica por tração e serviços auxiliares – acesso à rede 

de telecomunicações, inspeção técnica do material ou fornecimento de informações suplementares. 

Destes serviços mencionados é sobre os serviços essencial e de acesso às instalações de serviço 

que o princípio base da tarifação de custo marginal se aplica, sofrendo variantes consoante o 

Estado-Membro. As diferentes abordagens de tarifação do serviço do pacote mínimo de acesso nos 

países da União europeia serão expostas, para o caso do serviço de transporte de mercadorias no 

capítulo 5. 

Concluindo, a Diretiva 2001/14 no seu artigo 3º impõe que “as taxas de uso do pacote mínimo de 

acesso e do acesso por via férrea às instalações de serviços devem corresponder ao custo 

diretamente imputável à exploração do serviço ferroviário” (Diretiva 2001/14), podendo incluir custos 

de variadas categorias tais como os custos ambientais, de escassez, recuperação de custos de 

investimento, descontos, de reserva de capacidade. Os autores Nash e Matthews interpretam este 

artigo da seguinte forma: a definição da taxa de acesso deve ser baseada nos custos diretos, logo 

trata-se de uma abordagem de custo marginal a curto prazo (Nash C.A. e Matthews B., 2002). 

Todavia, cada país chegou a um conceito de taxa diferente uma vez que a lei existente era vaga e as 

barreiras à implementação do conceito eram várias, desde a dificuldade de efetuar medições 

(congestionamento e escassez), à falta de capacidade dos Governos subsidiarem o sector, à falta de 

confiança em relação a novos operadores e à falta de iniciativas ao investimento.  
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A última publicação legal da parte da Comissão Europeia é a Diretiva 2012/34/CE que mantém a 

posição da tarifação do serviço ferroviário com base no custo marginal porém tenta reforçar a 

competição e a regulamentação no sector através do fortalecimento da entidades regulamentares 

nacionais e da agência europeia ferroviária, e facultando acesso à infraestrutura de forma justa a 

todos os operadores que o desejarem fazer. Ainda assim existem outros desafios como a finalização 

do processo de abertura do mercado e a expansão da interoperabilidade promovendo a 

competitividade eficiente e saudável (CE COM 25, 2013). 
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3. Implementação da tarifação: Estado de Arte 

 

3.1 Introdução 
 

Neste capítulo, sistematiza-se a documentação existente na literatura sobre a temática da tarifação 

por uso da infraestrutura e aborda-se a forma como os países implementaram a diretiva relativa à 

tarifação, passando pela revisão de trabalhos efetuados sobre aspetos relacionados com a taxa de 

uso tais como filosofias de tarifação, conceitos, estrutura, parâmetros e níveis tarifários. Por último, 

estabelece-se uma análise comparativa entre os sistemas de tarifação no serviço de transporte de 

mercadorias em 2012 e 2013, tanto a nível qualitativo como quantitativo. 

3.2 Reflexão sobre os primeiros sistemas tarifários -
Diretiva 2001/14/CE 
 

A tarifação por uso da infraestrutura é pela primeira vez abordada pela Diretiva 2001/14/CE 

pertencente ao primeiro pacote ferroviário que estabelece princípios e procedimentos a seguir na 

fixação e aplicação das taxas de uso e na repartição da capacidade da infraestrutura, como já havia 

sido mencionado no capítulo anterior. Porém, após a adoção desta diretiva, o seu período e grau de 

implementação divergiram entre os Estados-Membros devido a impedimentos a nível técnico, 

legislativo e comportamental dos agentes intervenientes. O facto de ter havido um crescente número 

de adesões dos Estados-Membros à União Europeia ao longo dos anos e das respetivas 

capacidades de resposta diferirem, também contribuiu para a inércia da implementação da diretiva. 

 

Nesta perspetiva, diversos estudos foram encomendados pela Comissão Europeia no sentido de 

apurar o estado dessa implementação.  

 

O primeiro ponto avaliado foi a transposição das diretivas para a lei nacional, cumprida por quase 

todos os países. Na Figura 3 extraída do estudo Servrail, pode-se verificar o ano em que cada país 

transpôs as diretivas do primeiro pacote ferroviário, sendo que a maioria dos países não cumpriu a 

data limite de transposição definida de 15 de Março de 2003.  

 

O autor do estudo mencionado afirma que muitos dos países se limitaram a adoptar o texto existente 

na diretiva, sem adaptações, o que originou ambiguidades na interpretação da lei nacional. Recorda-

se que a diretiva é um ato de direito da União Europeia que estabelece objetivos mas deixa ao 

arbítrio dos Estados a determinação dos meios a utilizar tendo em vista o cumprimento desses 

objetivos. 
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Figura 3 - Transposição das diretivas na lei nacional em 2005 e 2006 

Fonte: CE, 2006 
 

Outro aspeto significativo na análise refere-se ao conteúdo dos diretórios de rede de cada país, que 

deve contemplar quatro diferentes categorias de serviços: pacote mínimo de acesso, acesso às 

instalações de serviço, acesso a serviços adicionais e acesso a serviços auxiliares e facultar estes 

acessos de forma não-discriminatória, o que não acontece nalguns países (CE, 2006).  

 

O estudo feito pela CEMT em 2008 disponibiliza um quadro em anexo com a informação relativa ao 

estado de cada diretório de rede: se está disponível na internet, em que línguas se encontra 

traduzido, e as datas do ano de publicação (CEMT, 2008). Ainda no mesmo documento é possível 

identificar os países que tiveram problemas na implementação do pacote ferroviário; à exceção da 

Holanda e Inglaterra, que já os tinham superado à data de documento, algumas das dificuldades dos 

restantes casos resultam da insuficiência de um regime de desempenho que incentive a eficiência do 

serviço e a falta de independência entre GI e OTF e entre estes e o regulador (tabela 1 - CEMT, 

2008). 

 Revisão dos resultados e análises dos estudos anteriores  

A necessidade da concepção de um regime de tarifação ferroviário por país, definido na Diretiva 

2001/14/CE, dá origem a uma sucessão de estudos relativos à matéria. Estes estudos desenvolvidos 

por diversos autores analisam e tecem considerações sobre o processo de aplicação da referida 

diretiva entre países europeus, com a finalidade de emitir recomendações para o futuro da economia 

do serviço de transporte ferroviário.  

 

Num estudo da CEMT (CEMT,2005) conclui-se que os regimes de tarifação em vigor eram 

complexos e que a informação neles contida era apresentada de forma pouco clara, o que dificultava 

a sua análise.  
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No caso do segmento de transporte de mercadorias ferroviário sugeriram um regime de tarifação 

simples para que ele possa concorrer com outros modos de transporte. Os operadores serão 

incentivados ao uso da infraestrutura de forma dissemelhante conforme a unidade de tarifação 

escolhida: caso o regime cobra uma taxa por “tonelada-km”, esta irá refletir-se nas necessidades de 

operação; ao invés, se o regime tarifário for definido por “comboio-km” esta taxa estará relacionada 

com a capacidade da infraestrutura. A combinação das duas vertentes só será acessível se os 

comboios tiverem o mesmo peso. Adicionalmente, é abordada a questão de parte do financiamento 

do serviço ser feito pelos governos, o que não potencia o planeamento do negócio e deve ser 

controlado pelo regulador.  

 

Uma vez que os regimes implementados não satisfaziam plenamente os objetivos fixados pela 

CEMT, são sugeridas as seguintes modificações (CEMT, 2005): 

 Acesso a dados relevantes de forma clara e transparente 

 Desenvolvimento de um formato comum à definição do custo marginal 

 Desenvolvimento de taxas de acesso uniformes e consistentes, baseadas no custo social 

marginal ou no custo marginal com sobretaxas no serviço de transporte de mercadorias 

internacional  

 

Em dezembro de 2008, foi feita uma reavaliação da situação dos regimes de tarifação dos Estados-

Membros. Assinalaram-se algumas alterações de menor relevância: algumas variáveis foram 

modificadas no intuito de refletir melhor os custos e o número de operadores existentes aumentou. 

Constatou-se que a abertura do mercado não introduziu um aumento de cota de mercado, 

levantando-se a hipótese de poder ter contribuído para combater o declínio em que o serviço se 

encontrava. Consequentemente, foram feitas as seguintes recomendações: 

 Publicação do diretório de rede na língua nacional e numa das línguas universais (inglês ou 

francês) 

 Publicação de demonstração de resultados e balanços 

 Simplificação e harmonização dos regimes 

 

Foram igualmente publicados estudos pela União Internacional de Caminhos-de-Ferro (UIC), uma 

organização mundial para a cooperação internacional entre as empresas de caminhos-de-ferro que 

pretende promover o modo de transporte ferroviário. Em 2006, o estudo da UIC concluiu que os 

sistemas de tarifação na Europa representam heterogeneidade, complexidade e instabilidade, visto 

que existem diferentes filosofias de tarifação, diferentes estruturas e um elevado número de 

parâmetros distintos. O fato dos sistemas sofrerem alterações de ano para ano torna o negócio 

instável e imprevisível. Desta forma, eles representam mais um obstáculo ao investimento dos 

operadores no contexto europeu, uma vez que a taxa de uso da infraestrutura é um dos parâmetros 

mais representativos da economia do transporte ferroviário. Segundo os autores deste estudo os 

subsequentes aspetos devem ser considerados (CENIT, 2006): 
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 Parecendo a harmonização plena dos sistemas tarifários algo irrealista, sugere-se um 

formato comum para o cálculo da taxa 

 Análise da taxa de uso por corredor ou ligação  

 

A UIC pediu em 2007 novo relatório no qual se analisam as alterações dos sistemas tarifários. As 

alterações reconhecidas são poucas e não contribuem para mitigar a heterogeneidade e 

complexidade existentes, como já havia sido concluído pela CEMT (CENIT, 2007). 

 

Perante esta problemática, a Comissão Europeia encomendou um estudo visando desenvolver a 

melhor prática para a determinação das taxas de uso da infraestrutura. O estudo RailCalc 

recomendou um sistema de tarifação que inclua os custos de manutenção e renovação por comboio-

quilómetro ou por tonelada-quilómetro ou ainda por veículo-quilómetro e também apoiou um sistema 

que aceite sobretaxas variáveis (CE, 2007). 

 

Em 2012 é elaborado novo balanço em relação aos regimes de tarifação, do qual resulta um relatório 

intitulado “UIC INFRACHARGE”(Teixeira et al.,2012) que avalia a evolução qualitativa e quantitativa 

das taxas de uso da infraestrutura para serviço interurbanos de passageiros e alta velocidade. Mais 

concretamente, é referido que o número de variáveis constituintes dos sistemas tarifários aumenta, 

alguns sistemas sofrem pequenas alterações enquanto outros se mantêm intactos e também o nível 

de tarifação sofre aumento. Apesar da preocupação com a uniformização dos sistemas tarifários, 

constata-se que de modo geral aumenta a disparidade entre níveis tarifários e tipo de estruturas de 

tarifação. Neste contexto foram tecidas algumas recomendações para o futuro: 

 

 Promover a compatibilidade entre sistemas tarifários principalmente nas zonas fronteiriças 

em relação aos níveis tarifários e à disponibilidades de dados para o cálculo da tarifa 

 Estabilidade dos sistemas tarifários 

 Impacto dos níveis tarifários à competitividade no mercado de alta velocidade 

 A estabilidade é uma preocupação para os operadores, enquanto que para os GIs a questão 

relevante é a previsibilidade 

 A falta de coordenação entre sistemas deve ser uma preocupação dos operadores 

internacionais, mas que deve passar pela responsabilidade do poder decisório europeu, 

transmitido por sua vez aos reguladores 

 Otimização dos níveis tarifários deve decorrer de um alinhamento entre os objetivos do 

gestor de infraestrutura e dos operadores  

 

Seguidamente discutem-se os vários aspetos associados à formulação da taxa de uso de 

infraestrutura ferroviária. 

Filosofias de tarifação 

A Diretiva 2001/14/CE indica duas filosofias económicas principais distintas, das quais pode resultar 

a definição da taxa de uso da infraestrutura: custo marginal (MC) e recuperação total de custos (FC), 
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sendo que cada filosofia pode sofrer pequenas derivações. O custo marginal pode ser acrescido de 

uma sobretaxa baseada na elasticidade de pagamento dos operadores e assim diminuir a 

dependência estatal (MC+). Por sua vez o princípio de recuperação total de custos, ou seja a 

cobrança de todos os custos de manutenção e operação ao operador, pode ser alterado para o 

princípio de recuperação de custos menos subsídios recebidos através da contribuição estatal pré-

definida (FC-). 

 

O reconhecimento da respetiva filosofia de tarifação torna-se difícil de determinar, uma vez que esta 

não é anunciada pelos gestores de infraestrutura, podendo ser objeto de diferentes interpretações 

por parte de cada autor. O projeto RAILCALC (CE, 2007) referia no Quadro 2, que seis países 

adotam o custo marginal, dez adotam o custo marginal com adição de sobretaxas, oito adotam a 

recuperação total de custos e, por último, três países adotam a recuperação total de custos depois 

de subtraídos os subsídios (Teixeira et al., 2013).  

Quadro 2-filosofia de tarifação por país 

Tipo de sistema Descrição Países Quantidade 

MC Custo marginal 

Bulgária, Grécia, 
Irlanda, Luxemburgo, 
Holanda (linhas 
convencionais), 
Noruega 

6 

MC+ 
Custo marginal com 

adições 

Áustria, República 
Checa, Dinamarca, 
Finlândia, França, 
Portugal, Espanha, 
Suécia, Suíça, Reino 
Unido 

10 

FC- 
Recuperação total 
menos descontos 

Bélgica, Alemanha, 
Itália, Hungria, Polónia, 
Roménia, Eslovénia, 
Eslováquia 

8 

FC Recuperação total 
Estónia, Letónia, 
Lituânia, Holanda 
(linhas AV)  

3 

Fonte: Macário et al. (2010); Teixeira et al., (2013)  

 

Posto isto, é possível constatar que existe uma grande diversidade em relação às filosofias adotadas. 

Conceitos  

Alguns conceitos tornam-se relevantes no contexto da tarifa de uso da infraestrutura visto que 

englobam variáveis ou parâmetros da mesma natureza, sendo que a sua definição depende do 

critério do analista e pode sofrer algumas variações de autor para autor.  

Os autores do estudo para a UIC (2012) efetuaram uma análise quantitativa dos sistemas tarifários 

de 2012, para isso avaliaram alguns factores relacionados tais como as estruturas dos sistemas, as 

filosofias, as variáveis e os conceitos. Em relação a este último factor são sugeridos os seguintes 

conceitos  presentes em diversos sistemas tarifários: Acesso (10 países), Capacidade de reserva (14 

países), Movimento do comboio (26 países), Energia/Eletricidade (17 países), Manutenção (2 

países), Segurança (3 países), Congestionamento (7 países) e Ambiente (3 países). Os conceitos 
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mencionados são as categorias das variáveis presentes nos sistemas. Como se pode verificar, entre 

os 27 países europeus o conceito relacionado com as operações na infraestrutura e a movimentação 

do comboio é predominante (Teixeira et al., 2012). 

Estrutura 

A taxa de uso da infraestrutura pode ser referida por um único termo ou ser composta por uma 

compilação de vários termos; assim, existe a designação de tarifa simples para o tipo de taxa 

variável associada ao custo marginal comummente apresentada por tonelada-km, passageiro-km, 

comboio-km, entre outros, e a designação de tarifa em duas partes, como já foi referido. Esta 

segunda qualificação aplica-se quando a taxa apresenta uma parte fixa e outra(s) variávei(s), 

representando a parte fixa uma previsão de capacidade de tráfego enquanto as variáveis têm a 

mesma natureza que a tarifa simples (CEMT,2005). 

 

Os autores Teixeira et al. propõem uma classificação de estruturas possíveis da taxa de uso da 

infraestrutura. Nesta proposta, os tipos de sistema categorizados significam o seguinte : 

 Simples (11 países): taxa base por comboio-km ou por tonelada-km; 

 Simples+ (4 países): taxa que admite a adição de parâmetros relativos às características do 

comboio; 

  Multiplicativo (3 países): taxa é o produto do preço base e outros fatores multiplicativos; 

 Aditivo (9 países): taxa é soma de vários termos, que por sua vez podem ser simples, 

produtos ou adições. 

 

Efetivamente, constata-se que o tipo de estrutura mais recorrente é o simples, embora o tipo aditivo 

também apareça em elevado número, o que torna mais difícil a análise dos sistemas tarifários 

(Teixeira et al., 2013). 

Parâmetros 

Pelas razões acima apresentadas, a Diretiva 2001/14/CE não estabelece orientações concretas em 

termos de parâmetros necessários a incluir na taxa de uso, pelo que cada país define os parâmetros 

relevantes para o seu regime tarifário. Ora tal facto origina um número elevado de parâmetros 

distintos a uso.  

 

O estudo elaborado pelos autores Prodan et al. dedica-se a caracterizar a evolução dos regimes 

tarifários de passageiros de 2005 a 2012, concluindo que a tendência é o aumento do número de 

variáveis (Prodan et al., 2013). Enquanto que no ano 2008 os autores Sánchez-Borràs et al. 

identificaram 46 variáveis distintas que formam a tarifação do serviço mínimo de passageiros 

(Sánchez-Borràs M. et al., 2008), os autores  Prodan et al. em 2013 reconhecem 48 diferentes 

variáveis, o que fundamenta a tendência mencionada.  

 

A Figura 4 exemplifica o número de variáveis utilizadas em cada regime tarifário, sendo que se 

destacam os regimes espanhol e italiano, com o maior número de variáveis. 
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Figura 4-Número de variáveis por país 

Fonte: Prodan et al., (2013) 
 

Níveis tarifários  

Os níveis tarifários exprimem o intervalo de valores das taxas em vigor para cada regime tarifário, 

apresentando os valores mais elevado e o menor. Nash (2005) expõe os níveis tarifários por 

quilómetro tanto para o serviço de transporte de passageiros como de mercadorias. A Figura 5 indica 

os níveis tarifários por país e por segmento, sendo então possível afirmar que os valores oscilam 

entre aproximadamente 0 € por km na Escandinávia (S) até aproximadamente 6-5 € por km nos 

países do leste da Europa e para o segmento de mercadorias. O autor afirma que muitas das 

diferenças dos valores tarifados devem-se de facto às diferenças das condições do território, os 

níveis salariais distintos e o tipo de tráfego existente, contudo a maioria das diferenças é causada 

pelo nível de contributo que cada governo quer ou pode suportar. Como exemplo, é dito que os 

países escandinavos optam por uma filosofia de custo marginal a curto prazo, enquanto que os 

países da Europa central e oriental procuram uma abordagem de recuperação de custos totais. 

 

Figura 5-Níveis tarifários por país e segmento em 2005 

Fonte: Nash C.A., 2005 

Apresentando estas diferenças de valores da taxa de uso, o autor expõe a dificuldade em definir um 

regime de tarifação justificada por vários factos: a escolha do princípio de tarifação por parte de cada 
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país e o facto de não haver consentimento de como medir e calcular os custos marginais nem sobre 

a definição dos outros custos envolvidos. Estes aspectos resultam em obstáculos para os operadores 

de tráfego internacional, visto que não têm acesso a informação transparente sobre as taxas e são 

levados a incentivos confusos. Por último, as soluções expostas passam por uma exigência de 

uniformização e implementação de tarifas internacionais especiais por corredor (Nash C.A.,2005). 

 

Sucessivamente, os trabalhos de investigação têm acompanhado o desenvolvimento dos níveis 

tarifários. 

 

Em 2007, os autores Sánchez-Borrás M. et al. estudaram novamente os níveis tarifários para o caso 

do serviço de transporte de passageiros e obtiveram o seguinte intervalo de valores: 0,0 € por 

comboio-km a 48,3 € por comboio-km (Sánchez-Borrás M. et al., 2007). Ainda para o mesmo 

segmento, o estudo desenvolvido pelos autores Teixeira et al. define alguns pares origem-destino 

baseados na tentativa de selecionar troços representativos e de comprimento aproximadamente de 

300 quilómetros, verificando-se que os resultados obtidos  variam entre 0,0 € por comboio-km e 

29,20 € por comboio-km (Teixeira et al.,2013). A considerável amplitude de valores ilustra mais uma 

vez a diversidade de regimes tarifários.  

 Síntese 

Em resumo, conclui-se que a heterogeneidade está presente a todos os níveis quando se aborda a 

tarifação do uso da infraestrutura ferroviária: qualquer dos componentes referidos, as filosofias de 

tarifação, as variáveis, os níveis tarifários, são divergentes e cooperam não para um sistema global 

mas sim individualista.  

 

A maioria dos estudos mencionados referem-se ao segmento do serviço de transporte de 

passageiros. Neste âmbito, a literatura identifica flutuações de valores das taxas em anos 

consecutivos, o que resulta em instabilidade e não corresponde aos objetivos da Diretiva 

2001/14/CE. Torna-se então necessário avaliar o estado atual dos regimes tarifários do transporte de 

mercadorias. 

3.3 Evolução recente 2012-2013 da tarifação dos serviços 
de mercadorias e síntese da análise comparativa  
 

Este subcapítulo pretende apresentar as diferenças detetadas em relação aos regimes tarifários 

aplicados no transporte de mercadorias nos anos 2012 e 2013 com base nos diretório de rede. O 

quadro seguinte distingue a natureza das alterações dos regimes tarifários entre alterações 

qualitativas e quantitativas. É possível verificar que quatro regimes tarifários foram reestruturados, 

nomeadamente os regimes búlgaro, esloveno, holandês e suíço, e que cinco se mantiveram 

idênticos entre 2012 e 2013: eslovaco, estónio, finlandês, inglês e grego. Além disso, a maioria dos 

sistemas tarifários sofreu atualização de tarifas, sendo esta alteração na sua maioria para valores 

superiores.   
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Quadro 3 - Resumo das modificações qualitativas e quantitativas dos regimes tarifários entre 2012-2013 

 

Seguidamente, apresentam-se para os mesmos pares origem-destino que serão justificados no 

capítulo seguinte, os valores de taxa total para cada ano e a respetiva variação percentual. 

Ressalvam-se os casos da Dinamarca (137%) e da República Checa (119%) que sofreram aumentos 

consideráveis. Seis regimes tarifários não tiveram qualquer alteração no valor da taxa de uso (ver 

Quadro 4). 

 

 

 

 

País 

Taxa de uso da linha*: 2012-2013 

Alterações qualitativas Alterações quantitativas  

Introdução de novas 
variáveis/ 

parâmetros 

Eliminação de variáveis/ 
parâmetros 

Nova 
expressão 

Atualização 
de tarifas 

Preço 1 ou 
mais 

elementos 

Preço  1 
ou mais 

elementos 

Alemanha          

Áustria         

Bélgica        

Bulgária restruturação da taxa de uso de linha     

Dinamarca          

Eslováquia não alterou   

Eslovénia restruturação da taxa de uso de linha    

Espanha           

Estónia não alterou  

Finlândia não alterou  

França          

Grécia não alterou  

Holanda restruturação da taxa de uso de linha    

Hungria            

Irlanda          

Itália             

Letónia           

Lituânia          

Luxemburgo          

Noruega            

Polónia          

Portugal        

Reino Unido não alterou  

República 
Checa 

         

Roménia           

Suécia          

Suíça restruturação da taxa de uso de linha    

 
*não inclui taxa de uso de estação nem acesso à energia 
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Quadro 4 - Valores de taxas de uso da infraestrutura em 2012 e 2013 

Evolução dos preços OD nacionais  
Taxa Total € por CK % variação 

2012/2013 
2012 2013 2012 2013 

Alemanha Colónia - Mannheim 554,75 € 568,77 € 2,19 € 2,24 € 3% 

Áustria Viena - Salzburg 1 167,65 € 947,61 € 3,70 € 3,00 € -19% 

Bélgica Namur - Antuérpia 191,84 € 198,57 € 1,98 € 0,63 € -68% 

Bulgária Sófia - Svilengrad 1 160,03 € 876,70 € 3,61 € 2,73 € -24% 

Dinamarca Copenhaga - Padborg 539,80 € 1 276,64 € 1,63 € 3,87 € 137% 

Eslováquia Bratislava - Žilina 503,49 € 503,49 € 2,49 € 2,49 € 0% 

Eslovénia Maribor - Liubliana 175,62 € 20,67 € 1,13 € 0,13 € -88% 

Espanha Madrid - Irún 125,14 € 125,56 € 0,19 € 0,19 € 0% 

Estónia Tallinn - Narva 1 607,28 € 1 607,28 € 6,61 € 6,61 € 0% 

Finlândia Helsínquia - Turku 342,84 € 342,84 € 1,78 € 1,78 € 0% 

França Perpinhão - Metz 1 864,54 € 1 908,46 € 1,97 € 2,02 € 2% 

Grécia Atenas - Tessalónica 1 069,72 € 1 069,72 € 2,17 € 2,17 € 0% 

Holanda Amesterdão - Arnhem 238,61 € 232,75 € 2,51 € 2,45 € -2% 

Hungria Budapeste - Sopron 507,23 € 507,13 € 2,30 € 2,30 € 0% 

Irlanda Dublin - Dundalk Clarke 904,46 € 922,88 € 9,43 € 9,62 € 2% 

Itália Bolonha - Roma 2 028,29 € 2 028,29 € 4,96 € 4,96 € 0% 

Letónia Riga - Valka 1 604,74 € 1 673,99 € 9,57 € 9,98 € 4% 

Lituânia Vilnius - Joniskis 938,42 € 881,63 € 3,46 € 3,25 € -6% 

Luxemburgo Luxemburgo – Troisvierges frontière 85,35 € 75,84 € 1,11 € 0,99 € -11% 

Noruega Halden - Oslo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

Polónia Varsóvia - Katowice 1 468,90 € 1 756,57 € 3,88 € 4,64 € 20% 

Portugal Lisboa - Vilar Formoso 635,06 € 622,00 € 1,48 € 1,45 € -2% 

Reino Unido Londres - Liverpool 688,73 € 688,73 € 2,09 € 2,09 € 0% 

República 
Checa 

Praga - Ostrava 
707,06 € 1 546,76 € 1,98 € 4,34 € 

119% 

Roménia Bucareste - Brasov 455,18 € 614,53 € 2,76 € 3,73 € 35% 

Suécia Malmo - Estocolmo 544,39 € 742,34 € 0,69 € 0,94 € 36% 

Suíça Chiasso Cargo - Basel 739,50 € 552,18 € 2,20 € 1,64 € -25% 

 

As figuras seguintes representam os valores exibidos no quadro acima, por forma a permitir uma 

melhor interpretação destes. 
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Figura 6 – valores médios e totais da taxa de uso e valores percentuais da variação de valores das taxas 2012/2013 
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4. Análise crítica dos sistemas tarifários  

4.1 Introdução 
 

No presente capítulo pretendem-se apresentar os sistemas tarifários do serviço de transporte 

ferroviário de mercadorias de alguns países da União Europeia, excluindo a Croácia e incluindo a 

Suíça e a Noruega, totalizando assim 27 países. 

De seguida proceder-se-á ao estudo das variáveis e parâmetros que compõem os sistemas tarifários 

e far-se-á uma sugestão relativamente à categorização dos mesmos. 

Por fim, o capítulo terminará com a análise crítica dos sistemas tarifários e também estabelecerá 

uma analogia entre os valores de taxa obtidos pela consulta dos diretórios de rede 2013 e os 

resultados obtidos do estudo CEMT (2008). 

4.2 Descrição dos sistemas tarifários 
 

Os países escolhidos  para estudo comparativo da estrutura do sistema tarifário e para o cálculo da 

tarifa cobrada ao movimento do comboio de mercadorias são 27 e estão contemplados na tabela e 

imagem seguintes. 

 

 
 

Países 

1.Alemanha 15.Irlanda 

2.Áustria 16.Itália 

3.Bélgica 17.Letónia 

4.Bulgária 18.Lituânia 

5.Dinamarca 19.Luxemburgo 

6.Eslováquia 20.Noruega 

7.Eslovénia 21.Polónia 

8. Espanha 22.Portugal 

9. Estónia 23.Reino Unido 

10. Finlândia 24.República 

Checa 

11. França 25.Roménia 

12. Grécia 26.Suécia 

13. Holanda 27.Suíça 

14.Hungria  

Figura 7 -  Países em análise 
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O presente estudo tem como base informativa e base de dados  os diretórios de rede do ano 2013 

publicados pelo respectivo gestor de infraestrutura. Este documento tem como objectivos apresentar 

as características da rede ferroviária, explanar as condições gerais para aquisição de capacidade e 

de outros serviços correlacionados e divulgar os princípios de tarifação e o próprio tarifário. Assim, o 

diretório de rede deve respeitar uma estrutura organizacional transversal a todos os países: capítulo 

1- Informações Gerais, capítulo 2 -  Condições de Acesso, capítulo 3 - A Infraestrutura Ferroviária, 

capítulo 4 - Repartição de Capacidade, capítulo 5 – Serviços e capítulo 6 – Tarifação. O último 

capítulo de cada diretório, a Tarifação, será crucial para o estudo em questão. 

Ao longo do trabalho comprova-se que os sistemas tarifários diferem consoante o gestor da 

infraestrutura visto que existir margem para diferentes interpretações da diretiva Europeia. Logo é 

pertinente descrever esquematicamente os diferentes sistemas tarifários que se encontram no 

ANEXO A.1. A descrição segue a seguinte estrutura: estrutura do sistema tarifário em formato 

esquemático e o cálculo da tarifa detalhado com todas as variáveis presentes. 

Como exemplo ilustrativo refere-se o sistema tarifário português: 

Portugal   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base [€ por km]; dependente do tipo de tração e do tipo de linha 

No. 
mercadorias marchas mercadorias 

CK E CK NE CK E CK NE 

1 0,8 0,73 0,54 0,49 

2 0,89 0,8 0,59 0,54 

3 0,94 0,85 0,63 0,57 

4 1,16 1,06 0,77 0,71 

5 1,31 1,18 0,88 0,79 

6 1,44 1,31 0,96 0,88 

7 1,52 1,38 1,01 0,93 

8 1,61 1,46 1,07 0,97 

9 - 0,8 - 0,54 

10 - 1,21 - 0,81 

 

2. Regime de Desempenho 

2.1. Comboios de mercadorias:     [0,2 €/30 minutos atraso] 

3. Taxa de Reserva - antecedência de pedido pontual de capacidade 

3.1. com prazo igual ou superior a 30 dias    0,03 [€ por comboio-km] 

3.2. entre 10 dias incl. e 30 dias excl.    0,04 [€ por comboio-km] 

3.3. entre 5 dias incl. 10 dias  excl.     0,05 [€ por comboio-km] 

3.4. com prazo inferior a 5 dias     0,08 [€ por comboio-km] 

1. Taxa de 
Uso 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
Reserva 

4. Serviços 
administrativos 

5. Energia 
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4. Serviços administrativos 

4.1.1. Serviços tipo A        152 €/ mês 

4.1.2. Serviços tipo B        228 €/ mês 

4.1.3. Serviços tipo C        304 €/ mês 

5. Energia     definido pela companhia energética + 1500 [€ por mês] 

O regime tarifário português apresenta uma taxa de uso que depende do tipo de tração do material 

circulante, do tipo de linha utilizada, do número de quilómetros percorridos e do tipo de serviço. 

Enquanto que o regime de desempenho penaliza os possíveis atrasos a taxa de reserva compreende 

os pedidos pontuais de capacidade apresentados após a data do inicio do Horário Técnico anual. Os 

serviços administrativos são categorizados em três tipos que diferem entre si dependendo do tipo de 

contrato de energia e o número de operadores envolvidos. A estrutura deste sistema tarifário 

subdivide-se em serviços essenciais e serviços adicionais e auxiliares, tanto as tarifas bases como 

os pedidos pontuais de capacidade são considerados serviços essenciais, por sua vez a energia é 

um serviço adicional. 

4.3 Análise das variáveis dos sistemas tarifários 

 

A análise qualitativa das variáveis intervenientes nos sistemas tarifários dos países escolhidos 

pretende classificar e comparar a sua natureza, além disso se possível correlacionar o tipo e o 

número de variáveis com o intervalo de valores da taxa de uso em cada país. 

A sistematização da informação recolhida dos diversos sistemas tarifários seguirá a seguinte 

estrutura: 

 4.3.1 - Categorias do sistema tarifário 

 4.3.2 – Taxa de uso 

 4.3.3– Parâmetros da taxa de uso 

Posto isto, será possível agrupar os parâmetros identificados em grupos de família e confrontar a 

distribuição de cada grupo por sistema tarifário. 

4.3.1 Categorias do sistema tarifário 

A primeira abordagem aos sistemas tarifários  consistiu no levantamento das categorias das 

variáveis. Identificaram-se 13 diferentes categorias no espectro dos 27 países, das quais  se 

destacam a Taxa de Reserva (C), o  Regime de Desempenho (B), o Consumo de Energia (L) e por 

último a Taxa de uso (A). Esta última taxa é fundamental na definição do valor a ser cobrado ao 

operador por isso consta em todos os sistemas tarifários, e terá principal ênfase na análise. 

Os países que têm um sistema de tarifação mais fragmentado, isto é têm presentes um maior 

número de categorias são: Alemanha (6) seguido da Suécia (5) e da Eslováquia (5). 
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Quadro 5 - Categorias do sistema tarifário por país 

 Categorias do sistema tarifário 
 

 

 A B C D E F G H I J K L M Σ 

Alemanha ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓       6 

Áustria ✓ ✓            2 

Bélgica ✓  ✓       ✓  ✓  4 

Bulgária ✓ ✓ ✓           3 

Dinamarca ✓ ✓ (não 
definido) 

          2 

Eslováquia ✓ ✓ ✓        ✓  ✓ 5 

Eslovénia ✓    ✓         2 

Espanha ✓ ✓ ✓         ✓  4 

Estónia ✓ (não definido) (não 
definido) 

          1 

Finlândia ✓ ✓ ✓           3 

França ✓ (não definido) ✓         ✓  3 

Grécia ✓ ✓            2 

Holanda ✓ ✓  ✓       ✓   4 

Hungria ✓  ✓        ✓   3 

Irlanda ✓ ✓ ✓         ✓  4 

Itália ✓ ✓ ✓         ✓  4 

Letónia ✓             1 

Lituânia ✓ (não definido)          ✓  2 

Luxemburgo ✓ (não definido) ✓           2 

Noruega ✓ (não definido) (não 
definido) 

     ✓     2 

Polónia ✓ ✓      ✓      3 

Portugal ✓ ✓ ✓       ✓    4 

Reino Unido ✓ ✓          ✓  3 

República 
Checa 

✓ ✓ ✓           3 

Roménia ✓  ✓           2 

Suécia ✓ ✓ ✓     ✓ ✓     5 

Suíça ✓             1 

Σ 27 16 15 1 2 1 1 2 2 2 3 7 1  

sendo que:  A - Taxa de uso; B - Regime de desempenho; C - Taxa de Reserva; D - Regime de compensação; E 

- Taxa de cancelamento; F - Taxa de pedido de capacidade; G - Sobretaxas; H - Outras taxas; I - Infraestruturas 

especiais; J - Serviços administrativos; K - Acesso à energia; L -  Consumo de energia e  M - Acesso a terminais 

4.3.2 Taxa de Uso 

A taxa de uso deve compreender os fatores que determinam o custo de exploração da infraestrutura 

e é cobrada ao operador sempre que este requisitar capacidade da infraestrutura. Esta taxa pode ser 

definida através de variáveis de diferentes naturezas e em diferente número. Dá-se como exemplos 

dissemelhantes as taxas de uso italiana e a holandesa: 

1. Taxa de uso italiana: Preço troço e nó
6
 + Preço nó-tempo + Outras taxas 

1. Taxa de uso holandesa: Preço base (acima de 25 T./eixo) 

                                                      
6 conceito nó: representa uma pequena área, normalmente com problemas de congestionamento 

como centros urbanos, de relevância na rede ferroviária do país. 
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A primeira depende de várias variáveis relacionadas com o tipo de linha, a velocidade de circulação, 

a taxa de ocupação máxima da linha, o período de hora de ponta e utilização de infraestruturas 

especiais como ferries, enquanto a segunda só depende do peso por eixo do vagão. 

O Quadro 6 que apresenta as variáveis da taxa de uso correspondentes a cada sistema tarifário, 

mostra que as variáveis “taxa por comboio-km” e  “taxa por T.-km” são as mais usuais, seguidas pela 

“Taxa de capacidade”, pela “Taxa por uso” e pela variável “Infraestrutura especial”.  A variável “taxa 

por comboio-km” está correlacionada com os custos de congestionamento e fomenta o uso de 

comboios em menor número, mas de composições maiores, enquanto que a variável  “taxa por T.-

km” se relaciona com a manutenção da via, ou seja com o desgaste, muitas das vezes está incluída 

na categoria da linha. Esta variável incentiva à utilização de composições mais leves. Como se 

verifica, pela descrição acima, estas duas variáveis estão ligadas ao tipo de material circulante. Por 

oposição, as restantes três variáveis encontram-se correlacionadas com a infraestrutura, a taxa de 

capacidade regula o volume de tráfego em determinada linha mais solicitada e a taxa de uso e a 

variável de infraestrutura especial representam  taxa cobrada aquando a utilização de uma obra de 

arte ou linha especial. 

Existe uma discrepância em relação ao número de variáveis utilizadas para definir a taxa de uso, os 

países como o Reino Unido e a Suécia têm uma taxa de uso composta por 5 variáveis, sendo que a 

maioria das taxas são definidas por uma única variável (10 países) ou 3 variáveis (7 países). 

 

Quadro 6 - Variáveis dos sistemas tarifários  

 Taxa de uso  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Σ 

Áustria ✓ ✓   ✓ ✓                     4 

Bélgica ✓         ✓ ✓                 3 

Bulgária ✓ ✓ ✓                         3 

Suíça ✓ ✓           ✓               3 

República Checa ✓ ✓             ✓ ✓           4 

Alemanha ✓                             1 

Dinamarca   ✓               ✓ ✓         3 

Estónia ✓ ✓                           2 

Espanha ✓                             1 

Finlândia   ✓                           1 

França ✓                 ✓   ✓       3 

Grécia ✓                             1 

Hungria ✓ ✓         ✓                 3 

Irlanda   ✓                           1 

Itália ✓   ✓             ✓           3 

Lituânia ✓  ✓                         ✓  3 

Luxemburgo ✓                   ✓         2 

Letónia ✓                             1 

Holanda ✓                   ✓         2 

Noruega   ✓ ✓                         2 

Polónia ✓                             1 

Portugal ✓                             1 

Roménia ✓ ✓                           2 

Suécia ✓ ✓ ✓           ✓       ✓     5 
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Eslováquia ✓ ✓                 ✓     ✓   4 

Eslovénia ✓                             1 

Reino Unido ✓ ✓   ✓             ✓       ✓ 5 

Σ  23 15 4 2 1 1 2 1 2 4 5 1 1 1 1  

sendo que:  I - Taxa comboio-km; II - Taxa T.-km; III - Taxa por uso; IV - Desconto; V - Incentivo; VI - Preço 

linha; VII - Preço estação; VIII - Contribuição marginal; IX - Operação; X - Infraestrutura especial; XI - Taxa de 

capacidade ; XII - Acesso energia;  XIII - Taxa de seguro de acidente; XIV - Taxa de reserva; XV - Utilização 

energia 

Sugere-se agora a avaliação das variáveis “taxa por comboio-km”  e “taxa por T.- km representadas 

na Figura 8 explana os sistemas tarifários que detêm uma destas variáveis ou as duas, deste modo 

conclui-se em quase todos os países a taxa de uso é cobrada por comboio-km, à exceção dos 

sistemas da Dinamarca, Finlândia, Irlanda e Noruega, que são compostos exclusivamente pela taxa 

de uso por T.-km. Os sistemas tarifários mistos pertencem aos seguintes países: Áustria, Bulgária, 

Suíça, República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Roménia, Suécia, Eslováquia e Reino Unido. 

Nestes países a taxa de uso torna-se mais completa ao abranger os fatores relacionados tanto com a 

“taxa de comboio-km” e como com a “taxa T.- km”, desta forma o sistema tarifário incentivará à 

otimização do peso e do comprimento do material circulante e ajudará a melhorar a frequência das 

serviços solicitadas. 

 

Figura 8 - Variáveis “taxa de comboio-km”, “taxa T.-km” ou combinação das duas. 

4.3.4. Parâmetros dos sistemas tarifários 

As variáveis discutidas acima são por sua vez definidas por parâmetros mesuráveis ou 

adimensionais. Estes parâmetros surgem com base em conceitos de filosofia de tarifação adoptada 

pelo gestor de infraestrutura, e pretendem cobrir a totalidade ou parte das despesas inerentes ao 

serviço de transporte. O quadro A.2. em Anexo mostra a variedade de parâmetros existentes e quais 

os países que os inserem na determinação respectiva taxa de uso de linha. Ao todo são identificados 

26 diferentes parâmetros, como é de antecipar os parâmetros  mais recorrentes são: distância 

percorrida em km; peso do comboio em toneladas e o tipo de linha sobre a qual o comboio se 

desloca, visto serem as mais rudimentares. Porém, os parâmetros menos usados estão relacionados 

com características do material circulante: nº de pantógrafos e tipo de freios, acesso ao nó, incidente 

e atraso. 

Em termos de número de parâmetros intervenientes, os sistemas tarifários suíço (12) e italiano(9) 

tornam-se os sistemas mais complexos por terem maior número de parâmetros, seguidos do sistema 

0

1

2

AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV NL NO PL PT RO SE SK SL UK

Variáveis comboio-km e ton-km Taxa T.-km

Taxa comboio-km
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tarifário da Bélgica (8). Ao invés, o sistema tarifário da Noruega depende única e exclusivamente de 

um parâmetro: peso por eixo do vagão. 

Para que se possa analisar mais intimamente a lógica que sustenta a definição da taxa de uso, tenta-

se encontrar semelhanças entre os parâmetros e agregá-los em categorias , isto é formar grupos de 

parâmetros que sejam internamente homogéneos, mas heterogéneos entre si. Posto isto, os grupos 

definidos são: 

1. Comboio 

2. Energia  

3. Infraestrutura 

4. Operação 

5. Tempo 

Numa análise genérica, sem diferenciar o tipo de sistema tarifário, a tabela seguinte expõe o número 

de parâmetros por classe existentes. 

Quadro 7– Parâmetros pertencentes a cada classe 

 

Classe Parâmetros Σ 

Comboio 

Peso total 21 

Peso por eixo 2 

Tipo de comboio 4 

Velocidade 5 

Nº pantógrafos 1 

Tipo de freios 1 

Nº eixos 1 

 
35 

Energia 
Tipo de tração 7 

Tipo de alimentação energética 1 

 
8 

Infraestrutura 

Estação Cat. Estação 2 

Linha 

Tipo linha 14 

Tipo secção 7 

Acesso ao nó 1 

Densidade de ocupação linha 3 

ETCS 1 

 
28 

Operação 

Distância 27 

Tipo de paragem (O;D; intermédia) 3 

Tipo de serviço 5 

Paragem em secções de tráfego misto 1 

Tipo de mercadorias 2 

Tipo de operadores 3 

Volume reservado anual 1 

Atraso 1 

Incidente 1 

 
44 

Tempo 
Janela horária 5 

Dia da semana 1 

  6 
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Adicionalmente, sugere-se ainda a observação das Figuras 9 que exemplificam o número de 

parâmetros por classes de cada país. Um dos sistemas tarifários presentes em todas as classes e 

com um maior número de parâmetros é o sistema suíço, o que demonstra que o conceito de base 

deste sistema abrange todos os fatores relacionados com este serviço e que é bastante dinâmico. 

Também o sistema italiano apresenta um considerável número de parâmetros. Em contraponto, 

existem os sistemas tarifários da Estónia ou Bulgária, em que participam poucos parâmetros para a 

definição da taxa de uso.   



 35 

 

Figuras 9 - Número de parâmetros por país dentro de uma classe: 5 gráficos 
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4.4 Análise crítica entre sistemas tarifários  
O estudo qualitativo dos sistemas tarifários demonstra que existe um número elevado de parâmetros 

por sistema e que a tendência é para aumentarem dada a evolução no tempo. Alguns parâmetros 

têm origem nas características do terreno que diferem de país para país, contudo muitos deles 

relacionam-se com a operação e com o material circulante. A definição destes últimos parâmetros 

deveria ser discutida, num cenário ideal, entre os gestores de infraestrutura de modo a criarem 

parâmetros homogéneos.  Por cada categoria: “Comboio”, “Infraestrutura”, “Operação”, “Tempo” e 

“Energia”, um ou dois parâmetros deveriam ser escolhidos, consoante a relevância da categoria, 

transversais a todos os sistemas tarifários. A sugestão para esta proposta poderia ser concretamente 

no caso da categoria comboio a escolha do parâmetro peso total, no caso da energia o tipo de 

tração, no caso da infraestrutura o tipo de linha, no caso da operação a distância e por fim na 

categoria tempo a janela horária ( ver Quadro 7). 

Após terminada a análise qualitativa dos sistemas tarifários através da avaliação das variáveis, 

propõe-se agora uma apreciação quantitativa dos mesmos. Deste modo, procedeu-se a um 

levantamento dos valores dos parâmetros em cada estrutura tarifária, que por vezes tomam valores 

fixos e por outras oscilam entre um máximo e um mínimo. O Quadro 8 diferencia os países com 

sistema tarifário fixo do variável, isto é os sistemas tarifários que podem apresentar valores 

diferentes perante diferentes características ou do material circulante ou do tipo de linha, entre 

outros. Esta avaliação de valores extremos de taxa de uso é feita para três cenários diferentes, no 

caso do peso do comboio ser de 960 T. toneladas, 2000 toneladas e por último 3000 toneladas. 

Quadro 8 – Países de sistemas tarifários fixos e variáveis 

Sistemas tarifários fixos Sistemas tarifários variáveis 

Bulgária Áustria 

Dinamarca Bélgica 

Estónia Suíça 

Finlândia República Checa 

Hungria Alemanha 

Irlanda Espanha 

Letónia França 

Lituânia Grécia 

Luxemburgo Itália 

Noruega Polónia 

Holanda Portugal 

- Roménia 

- Suécia 

- Eslováquia 

- Eslovénia 

- Reino Unido 

A Figura 10 expõe o intervalo de valores possíveis de cada taxa de uso e o valor obtido do estudo 

CEMT (2008) para um comboio de 960 T. toneladas. 
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Figura 10– extremos da taxa de uso e valores da OCDE(CEMT, 2008) – 960 T. T. 
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A figura acima resulta de um levantamento dos valores da taxa de uso máximos e mínimos 

deduzidos dos diretórios de rede 2013, com o qual se pretende obter uma noção da amplitude do 

intervalo de valores e analisar em que posição se encontra o valor extraído do relatório (OCDE,2008) 

em relação ao intervalo. 

Posto isto, verifica-se que alguns países exibem intervalos de valores dilatados. Reino Unido e 

Bélgica apresentam uma diferença entre o valor máximo e mínimo na casa das dezenas. O valor da 

taxa de uso inglesa varia entre 0,57 – 8,73 € por km devido principalmente ao tipo de sobretaxa 

aplicada, que por sua vez depende do tipo de mercadoria transportada. No caso dos valores obtidos 

para o sistema tarifário belga estes diferem em valor dependendo da velocidade de circulação do 

comboio, para o valor mais elevado a velocidade a considerar foi de 120 km/h ,  enquanto que para o 

valor menor foi qualquer velocidade inferior a 120 km/h. Por último, a justificação para a diferença de 

valores máximo e mínimo de França assenta no tipo de linha, na hora de circulação e na velocidade. 

Em termos genéricos é possível constatar que o máximo mais elevado remonta para a taxa de uso 

irlandesa com 11,34 € por km e o mínimo mais baixo pertence à taxa de uso da Eslovénia com 0,11 

€ por km, se exceptuarmos a Noruega que tem tarifa nula para comboios abaixo de 25 toneladas por 

eixo. 

Simultaneamente, confrontam-se os intervalos de valores com os valores adquiridos do estudo do 

ano 2008, já mencionado, de modo a esclarecer a posição destes em relação ao intervalo. O relatório 

não apresenta valores para os seguintes países para o peso de 960 T. toneladas: Grécia, Irlanda e 

Luxemburgo (3). Os países que apresentam valores que extrapolam o intervalo, isto é que 

apresentem valores superiores são: Bulgária, República Checa, , Noruega, Eslováquia, França, 

Finlândia e Eslovénia (6), e os que apresentam valores inferiores são: Dinamarca, Suíça, Estónia, 

Lituânia, Holanda, Letónia e Suécia (8). 
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Figura 11– Extremos da taxa de uso e valores da OCDE (CEMT, 2008) -2000 T. 
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Agora para o caso em que o comboio em análise pesa 2000 toneladas os resultados das taxas de 

uso encontram-se na Figura 11. Tal como para o primeiro comboio tipo os países que apresentam 

maior discrepância entre os valores máximo e mínimo são: Reino Unido e Bélgica, pelas mesmas 

razões desde já enumeradas. Sendo que neste caso o valor mais elevado de máximos pertence à 

Irlanda com 22,14 € por km, porém o mínimo inferior a pertencer a Espanha com 0,18 €/km, com 

exceção novamente do valor da Noruega (0 € por km). 

Quando observando os valores do relatório de 2008 identificam-se os mesmos  países sem valor de 

taxa de uso acrescentando Itália, logo 4 países não são contemplados para este peso estipulado.  

Tal como acontece na Figura 10 também neste se mantém o mesmo comentário em relação aos 

valores do relatório que extravasam o intervalo de valores, exceção feita a 4 países. Agora para um 

comboio de 2000 toneladas verifica-se que o valor médio de 2008 da Estónia se encontra acima do 

intervalo, enquanto que anteriormente estava abaixo do limite inferior do intervalo, o mesmo 

acontece no caso da Holanda. Uma outra diferença entre os gráficos representantes dos dois 

comboios tipo é o facto da Hungria aparecer com valores médios abaixo do limite inferior do 

intervalo, enquanto que anteriormente estavam dentro do intervalo. Ao contrário a Eslovénia 

apresenta um valor médio que se posiciona agora dentro do intervalo, o que não acontecia 

inicialmente para o comboio de 960 T. toneladas. 
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Figura 12 – Extremos da taxa de uso e valores da OCDE (CEMT, 2008)  – 3000 T. 
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Por último, o caso em que se admite um comboio de 3000 toneladas todas as considerações 

enumeradas para o caso anterior são válidas. Os valores extremos máximos dos sistemas tarifários 

variáveis acusam um aumento significativo em relação ao gráfico do comboio tipo de 2000 toneladas. 

Nomeadamente o sistema tarifário do Reino Unido mostra-se bastante sensível ao aumento gradual 

do peso do comboio, enquanto que para 960 toneladas o seu máximo era 8,73 € por km, de seguida 

para 2000 toneladas aumenta para 16,06 € por km e por fim toma o valor de 23,11 € por km. 

Quadro 9– Valores por peso e por país obtidos pelos diretórios de rede e pelo relatório da OCDE 2008 

 

960 toneladas 2000 toneladas 3000 toneladas 

 

Máximo 
Valor médio  

(OCDE) 
Mínimo Máximo 

Valor médio  

(OCDE) 
Mínimo Máximo 

Valor médio  

(OCDE) 
Mínimo 

AT 4,63 2,68 1,81 5,86 3,77 3,04 7,04 4,83 4,22 

BE 8,45 1,97 0,57 11,56 1,97 0,77 15,45 1,97 1,03 

BG 2,85 5,82 2,85 5,35 8,03 5,35 7,75 10,15 7,75 

CH 7,08 2,63 4,12 9,40 5,21 6,38 11,53 7,69 8,56 

CZ 0,51 4,20 0,37 0,83 7,00 0,56 1,13 9,00 0,75 

DE 7,59 2,50 1,33 7,59 2,50 1,33 7,59 2,50 1,33 

DK 0,49 0,26 0,49 1,02 0,26 1,02 1,53 0,26 1,53 

EE 6,61 6,55 6,61 9,27 9,54 9,27 11,83 12,41 11,83 

ES 0,46 0,38 0,18 0,46 0,38 0,18 0,46 0,38 0,18 

FR 0,77 2,63 0,25 0,77 2,63 0,25 0,77 2,63 0,25 

FI 1,78 2,14 1,78 3,70 4,45 3,70 5,55 6,68 5,55 

GR 7,98 - 1,43 7,98 - 1,43 7,98 - 1,52 

HU 2,05 2,00 1,28 2,85 2,00 2,08 3,62 2,00 2,85 

IE 11,74 - 11,74 22,14 - 22,14 32,14 - 32,14 

IT 5,79 2,41 2,28 6,50 - 2,99 7,19 - 3,68 

LV 9,98 6,57 9,98 9,98 6,57 9,98 9,98 6,57 9,98 

LT 6,92 6,50 6,92 12,41 11,38 12,41 17,68 16,07 17,68 

LU 2,26 - 2,26 2,42 - 2,42 2,54 - 2,54 

NO 0,00 2,38 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 7,44 0,00 

NL 2,45 2,14 2,45 2,95 3,94 2,95 2,95 5,67 2,95 

PL 5,33 3,55 2,01 7,86 6,00 3,86 9,70 7,00 4,77 

PT 1,61 1,56 0,80 1,61 1,56 0,80 1,61 1,56 0,80 

RO 3,96 3,93 2,83 4,28 3,93 3,04 4,59 3,93 3,25 
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SE 1,34 0,39 0,58 1,82 0,72 1,06 2,28 1,03 1,52 

SK 2,24 9,00 1,08 3,60 10,00 1,75 4,91 11,00 2,40 

SL 0,63 1,56 0,11 2,92 1,56 0,24 4,21 1,56 0,28 

UK 8,73 3,11 0,57 16,06 6,22 0,61 23,11 9,23 0,64 

Fonte: Diretórios de rede 2013; (CEMT, 2008) 

No quadro acima apresentada as linhas a sombreado assinalam os sistemas tarifários de valor fixo 

para o ano 2013 variando unicamente o valor devido à alteração de peso, conclui-se que todos estes 

sistemas são aqueles que foram identificados como tendo valores de taxa sempre distintos do valor 

obtido em 2008, o que demonstra que houve alterações nestas tarifas ao longo dos anos. 

Contrariamente, todos os outros sistemas tarifários apresentam um intervalo de valores da taxa, ou 

seja são sistemas tarifários variáveis, que oscilam devido ao peso do comboio e também devido a 

outros parâmetros, já referidos neste capítulo. 

A divergência de valores conforme a fonte pode ser justificada pela eventual introdução de outputs 

diferentes, o ano a que se referem e a possíveis erros. 

Concluindo, verificou-se que os países com maior intervalo de valores da taxa de uso são os que têm 

maior número de parâmetros da taxa de uso. Restringindo a analogia aos países que apresentaram 

intervalos de valores com maior amplitude e também valores de taxas mais elevados ou seja a 

Bélgica e o Reino Unido, verifica-se ao consultar o quadro no ANEXO A.2. que o sistema tarifário 

belga tem 8 parâmetros e o inglês reúne 6 parâmetros. Estes números de parâmetros por sistema 

tarifário são elevados visto que a média de parâmetros por sistema tarifário é de 3 / 4 parâmetros. 
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5. Análise qualitativa dos níveis tarifários  

5.1 Introdução 

No presente capítulo pretende-se estudar corredores de comboios de mercadorias a nível nacional e 

internacional, de modo a avaliar a heterogeneidade entre os sistemas, a falta de compatibilidade na 

tarifação de corredores internacionais e os incentivos desalinhados criados para com os operadores 

devido à natureza dos sistemas tarifários. 

Será apresentada a metodologia usada: descrição inicial do comboio tipo em estudo, a definição dos 

pares origem-destino e os cálculos desenvolvidos. 

O capítulo terminará com uma comparação dos resultados obtidos com os resultados extraídos da 

ferramenta EICIS
7

, ferramenta esta que apesar de auxiliar os operadores não funciona 

adequadamente para alguns casos, reflexo da complexidade e variação no tempo dos sistemas 

tarifários. 

5.2. MetodologiaOs critérios definidos em relação ao comboio tipo são: 

Quadro 10 – características do material circulante escolhido 

Material Circulante 

Massa 

[T.] 

Comprimento 

[m] 

Carga máx. por eixo 

[T.] 

960 140 22,5 

Locomotiva elétrica 

Massa 

[T.] 

Comprimento 

[m] 

Carga máx. por eixo 

[T.] 

90 20 22,5 

Vagão 

Massa 

[T.] 
Uni. 

Comprimento  

[m] 

Carga máx. por eixo 

 [T.] 

870 10 12 21,8 

                                                      
7 EICIS:  Plataforma informática que fornece informação relacionada com o uso da infraestrutura ferroviária 

europeia e estima a taxa para o uso de troços internacionais, disponibilizada pela associação RailNetEurope 
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As características do material circulante definidas para o desenvolvimento dos cálculos das tarifas 

são transversais aos cálculos nacionais e internacionais. 

5.3 Pares origem-destino nacionais 

 

A análise dos corredores nacionais de cada país é desenvolvida com base num ponto de origem e 

num ponto de destino, sem considerar as paragens intermédias. A partida do comboio de 

mercadorias é às 20h00 por ser, de um modo genérico, a hora depois do período de ponta da tarde e 

este circula a 80 km por hora. 

Definição dos pares origem-destino: 

 

 

Figura 13 – Representação geográfica dos pares 

origem-destino nacionais   

Quadro 11 – Descrição dos pares origem-

destino nacionais 

País Origem-Destino 

1.Alemanha Colónia - Mannheim 

2.Áustria Viena - Salzburg 

3.Bélgica Namur - Antuérpia 

4.Bulgária Sófia - Svilengrad 

5.Dinamarca Copenhaga - Padborg 

6.Eslováquia Bratislava - Žilina 

7.Eslovénia Maribor - Liubliana 

8. Espanha Madrid - Irún 

9. Estónia Tallinn - Narva 

10. Finlândia Helsínquia - Turku 

11. França Perpinhão - Metz 

12. Grécia Atenas - Tessalónica 

13. Holanda Amesterdão - Arnhem 

14.Hungria Budapeste - Sopron 

15.Irlanda Dublin - Dundalk Clarke 

16.Itália Bolonha - Roma 

17.Letónia Riga - Valka 

18.Lituânia Vilnius - Joniskis 

19.Luxemburgo Luxemburgo–Troisvierges frontière 

20.Noruega Halden - Oslo 

21.Polónia Varsóvia - Katowice 

22.Portugal Lisboa - Vilar Formoso 

23.Reino Unido Londres - Liverpool 

24.República Checa Praga - Ostrava 

25.Roménia Bucareste - Brasov 

26.Suécia Malmo - Estocolmo 

27.Suíça Chiasso Cargo - Basel 
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A escolha dos pares acima apresentados assenta nos seguintes critérios: 

 possível integração nas ligações internacionais;  

 compatível com Trans-EuropeanTransport Network e RailNetEurope 

 cidades que tenham relevância no transporte de mercadorias 

O primeiro critério foi aplicado em alguns pares de origem-destino, tais como o par Bratislava – Žilina, 

Viena - Salzburg ou o par Budapeste - Sopron que integram os corredores 3 e 4, apresentados nos 

Quadros 12. 

Quadros 12 – Exemplos de integração de troços nacionais em corredores internacionais 

 

 

 

 

As tabelas correspondentes aos restantes corredores encontram-se no ANEXO A.5. a consultar. 

Estes corredores internacionais mencionados, aos quais pertencem os pares origem-destino 

nacionais, são definidos com base nos corredores pertencentes ao projeto europeu Trans-

EuropeanTransport Network, consultado na bibliografia (CE, 2008), destaca-se como exemplar o 

corredor nº3 (FR-IT-SL-AT-HU-RO) que se assemelha ao corredor nº6 “Lyon-Triste-Divaca/Koper-

Divaca-Ljubljana-Budapest-Ukranian border” que consta do estudo do projeto europeu. 

 Corredor Internacional 3 

ODs 

nacionais 

FR:Perpinhão - Metz x 

IT:Bolonha - Roma x 

SL:Lubliana-Maribor ✓ 

AT:Viena - Salzburg x 

HU:Budapeste - Sopron ✓ 

RO:Bucareste - Brasov ✓ 

 Corredor Internacional 4 

ODs 

nacionais 

PL:Varsóvia - Katowice x 

SK:Bratislava - Zilina ✓ 

AT:Viena - Salzburg ✓ 
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Verifica-se que a escolha destas ligações nacionais contemplam não só a relevância e 

expressividade de algumas cidades europeias, como sendo parte integrante de segmentos mais 

extensos e transfronteiriços. 

Análise de corredores nacionais 

Neste parágrafo são apresentados os resultados da tarifação dos corredores escolhidos a estudar. 

De seguida apresentam-se os resultados a nível global de todos os países, posteriormente proceder-

se-á a uma demonstração individual de cada sistema tarifário. 

Os sistemas de tarifação de cada país em análise são diferentes e exibem valores de taxas distintos 

em consequência das variáveis em uso e dos respetivos valores. Este facto é estudado nesta secção 

e são apresentados os resultados de modo comparativo. 

A figura seguinte expõe os valores de cada corredor ferroviário em termos absolutos. Comparam-se 

os valores de taxa total e de taxa de uso da linha, em alguns casos existe uma diferença de valores, 

notório na Figura 15. 

 

Figura 14 - Valores de custo de linha e custo total de cada país 
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Os valores de taxas mais elevados pertencem a países como o caso da Itália, França ou Polónia, 

devem-se  não só ao sistema tarifário especificamente implementado que cobra uma determinada 

taxa de uso a acrescentar ou não à estação e/ou acesso à energia, mas também devido à sua 

localização geográfica e extensão territorial. Assim dever-se-á analisar em seguida os valores médios 

por quilómetro de modo a eliminar as diferenças acima mencionadas. 

 

Figura 15 - Diferencial de taxa total e taxa de uso de linha para corredores nacionais 

O sistema tarifário de França é o que apresenta maior discrepância (237,22 €) entre o valor taxado de 

linha e o valor cobrado na totalidade, isto deve-se ao facto de ser cobrado um montante de taxa de 

acesso à energia de 0,251 € por comboio-km. Nos seguintes casos: Eslováquia (50,53 €), Reino 

Unido (29,29 €) e Luxemburgo (9,46 €) a diferença entre as duas taxas deve-se aos respectivos 

valores de taxa de acesso à energia. Em relação à Bélgica, este país apresenta um diferencial de 

5,22 € entre a taxa total a pagar e a taxa de linha visto incluir ainda o valor a cobrar pelo acesso a 

estações. Na Hungria, o sistema tarifário contempla a taxa de acesso à energia e a taxa de acesso à 

estação, o que justifica o valor diferencial de 55,29 €.  

Como já foi comentado anteriormente os sistemas tarifários de comboios de mercadorias europeus 

são distintos apesar de, em muitos casos, se basearem nos mesmos princípios, tal é comprovado 

pela Figura 16 que expõe os valores médios do custo de linha por quilómetro. O valor médio do custo 

de uso da linha nos países referidos no gráfico varia entre 0,0 € por km e 9,98 € por km, sendo que a 

média dos valores médios dos países é de 2,97 € por km.  
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Figura 16 - Valor médio da taxa de uso de linha 

O sistema tarifário da Letónia (ANEXO A.2.) é muito redutor em relação aos demais, tendo só um 

valor base dependendo do tipo de serviço a taxar na utilização da linha. Visto ser um sistema 

bastante rígido sem variabilidade de parâmetros, o valor médio apresentado é muito alto (9,98 € por 

km). O mesmo acontece no sistema tarifário da Irlanda, que só apresenta dois valores a cobrar que 

dependem do número de quilómetros e do peso do comboio. Também no caso do sistema da Estónia 

o valor médio de taxa (6,61 € por km) é elevado por este só englobar um valor de preço base e um 

custo variável por tonelagem-quilómetro. Conclui-se que os sistemas tarifários citados apresentam 

valores médios bastantes elevados devido ao facto de serem estanques e não apresentarem 

variabilidade de parâmetros. 

Por outro lado, os valores de custo de linha por quilómetro são inferiores à unidade monetária 

mostram que nos países em que estes são usados o transporte de mercadorias é impulsionado e 

dinamizado, como são os casos da Noruega, Suécia, Eslovénia, ou o respectivo sistema é bastante 

ajustável e oscila de acordo com a natureza dos diferentes parâmetros em causa, como exemplo 

temos os sistemas tarifários da Bélgica e Espanha.(Aconselha-se a consulta do ANEXO A.2.) 
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Após elaborados e desenvolvidos os cálculos das tarifas a cobrar ao gestor de infraestrutura das 

ligações definidas com base nos sistemas tarifários determinados nos diretórios de rede, obtiveram-

se os resultados finais dos valores a cobrar na passagem de um comboio de mercadorias. Apresenta-

se como exemplo o caso completo do sistema tarifário da Alemanha, enquanto que para os restantes 

casos tanto para os comentários como para os respectivos quadros aconselha-se a consulta dos 

respetivos quadros no ANEXO A.3. 

1. Alemanha 

O segmento ferroviário selecionado para a Alemanha perfaz 253,47 km entre o ponto de origem a 

cidade de Colónia e a cidade de Mannheim e custará na totalidade 568,77 € a cada comboio, assim o 

valor médio por quilómetro será de 2,24 €. O valor da taxa total engloba somente a taxa total de uso 

de linha. 

Observando o gráfico acumulativo conclui-se que a taxa de uso é proporcional ao número de 

quilómetros percorridos.  

 

Quadro 13 – Resumo dos resultados do corredor nacional alemão 

País: Alemanha Origem Colónia Destino Mannheim 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 568,77 € peso comboio: 960 T.  

Taxa de uso de linha 568,77 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à energia/catenária não incluída 

 

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 2,24 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 253,47 km 
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O intervalo de valores referente aos valores médios de taxa de uso de linha por comboio-quilómetro a 

nível nacional oscila entre 0,00 € por comboio-quilómetro a 9,98 € por comboio-quilómetro, o que 

para o serviço de transporte de mercadorias é considerado um intervalo bastante dilatado. Esta 

amplitude de valores obtidos deve-se ao fato de existir  uma heterogeneidade na concepção dos 

sistemas tarifários europeus. A heterogeneidade reconhecida pode ser consequência dos seguintes 

fatores: diferentes filosofias de tarifação, diferentes estruturas  do sistema tarifário, diferentes 

variáveis escolhidas e diferentes valores. Ao remeter para o capítulo quatro, em que são expostos os 

diferentes sistemas tarifários, é possível justificar esta afirmação. Em relação às diferentes filosofias 

de tarifação pode-se identificar que os países da Europa de leste adoptam de modo geral uma 

filosofia de recuperação total de custos, enquanto que por exemplo na Áustria ou em França a 

filosofia escolhida é de custo marginal com sobretaxas (Macário et. al., 2010).  Abordando a própria 

estrutura dos sistemas tarifários em análise identificam-se tanto estruturas simples como estruturas 

de duas partes, este segundo tipo é perceptível no sistema tarifário espanhol em que se cobra uma 

taxa de acesso fixa e outras taxas relacionadas com o tipo de linha, tipo de serviço e horário de 

circulação. Por oposição existe o sistema tarifário da Letónia em que é cobrado um único valor por 

comboio-quilómetro, sendo este um sistema de estrutura simples (ver ANEXO A.2). Tal como 

apresentado no capítulo anterior existem no total 26 parâmetros distintos no universo dos sistemas 
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tarifários em estudo, este fato tem de base os seguintes aspetos: o tipo de incentivo dado ao 

operador através do tipo de taxa cobrada, isto é nalguns casos o parâmetro constituinte da taxa é 

medido em tonelada-quilómetro enquanto que noutros casos é considerado por comboio-quilómetro 

ou até por passagem de comboio, o que leva a que no primeiro caso se incentive o uso de comboios 

mais curtos e no segundo seja fomentado a utilização de comboios mais longos, esta disparidade 

contribui para a divergência dos sistemas tarifários e considerações diferentes em relação aos 

parâmetros de engenharia como a categorização dos tipos de linha ou a velocidade comercial.  

5.4 Pares origem-destino internacionais 

De igual modo e a acrescer à primeira parte deste capítulo, definem-se agora corredores 

internacionais ferroviários caracterizados por uma origem e um destino com a finalidade de estudar a 

incompatibilidade entre sistemas tarifários e de que modo estes impedem o desenvolvimento do 

transporte de mercadorias de longo curso internacional (ver Quadro 14). 

A metodologia já adoptada e explicada para o caso das ligações nacionais também se aplica no caso 

presente. 

Foram definidas, em detalhe, treze ligações contínuas internacionais com características distintas, no 

intuito de abranger o máximo do território europeu. A determinação destas ligações teve como 

fundamento, mais uma vez, o projeto europeu Trans-EuropeanTransport Network (CE, 2008) que irá 

ser exemplificado na análise individual de cada corredor.  
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Figura 17 – Representação dos corredores 

internacionais 

 

 

 

Quadro 14 - Definição dos pares origem-destino 

 Países Origem-Destino 

1 IT-AT-DE Bolonha-Hannover 

2 DE-CZ-SK-HU Hamburgo-Budapeste 

3 FR-IT-SL-AT-HU-RO Lyon-Brasov 

4 PL-SK-AT Varsóvia-Salzburg 

5 BG-GR Bulgária-Grécia 

6 PT-ES-FR-BE Portugal-Bélgica 

7 SE-NO Suécia-Noruega 

8 DE-DK-SE Alemanha-Suécia 

9 PL-CZ-AT Polónia-Áustria 

10 IT-CH-DE-BE Itália-Bélgica 

11 LT-LV-EE Letónia-Estónia 

12 PL-LT-LV-EE Polónia-Estónia 

13 DE-FR-LX-BE-NL Alemanha-Holanda 

Análise de corredores internacionais 

Seguidamente, efetuaram-se os cálculos dos valores das taxas inerentes ao movimento do comboio 

na infraestrutura e do consumo energético. Cada corredor, personalizado na Figura 17, é taxado pelo 

respectivo valor total dependente dos quilómetros percorridos e dos sistemas tarifários intervenientes 

ao longo da ligação. O Quadro 14 expõe os resultados dos cálculos para cada ligação internacional, 

sendo que a taxa total é a soma da taxa de uso com a taxa de uso de estação e com a taxa de 

acesso à energia, enquanto que o consumo energético é contabilizado de forma independente. 

Verifica-se que para um único corredor, o corredor 6, é taxado a paragem em estação 

nomeadamente na secção belga. Já a taxa de acesso à energia é cobrada nos seguintes corredores: 

2, 3, 4 e 13. Por sua vez o consumo energético é calculado para os corredores 1, 3, 10, 11 e 12. 
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Efetivamente, em alguns casos, a taxa total difere ligeiramente da taxa de uso de linha, ressalva-se 

que a análise seguinte focalizar-se-á na taxa de uso de linha visto que esta está relacionada com o 

movimento do comboio na mesma. 

O corredor, cujo valor de taxa de uso de linha é o mais elevado, é o corredor 3 com 10 508,88 € e 

2506,13 km de comprimento. Por oposição, o corredor com a taxa total mais baixa é o corredor 7 que 

atravessa os países nórdicos, com 430,30 € e 611,24 km de comprimento. 

Quadro 15 - Resultados das taxas cobradas nos corredores internacionais 

Corredor Taxa total  
Taxa uso 

linha 
km 

Taxa 

média 

por km 

Taxa de 

uso de 

estação 

Taxa de 

acesso a 

energia 

Consumo 

energético 

1 6 958,20 € 6 958,20 € 1133,53 6,14 € 0,00 € 0,00 € 88,21 € 

2 3 843,28 € 3 775,20 € 1282,32 2,94 € 0,00 € 68,08 € 0,00 € 

3 10 648,77 € 10 508,88 € 2506,13 4,19 € 0,00 € 139,88 € 76,45 € 

4 3 572,55 € 3 505,68 € 1068,89 3,28 € 0,00 € 66,87 € 0,00 € 

5 2 105,20 € 2 105,20 € 868,26 2,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 3 213,07 € 2 913,68 € 2799,28 1,04 € 2,61 € 295,68 € 0,00 € 

7 430,30 € 430,30 € 611,24 0,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 3 001,24 € 3 001,24 € 1416,25 2,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 4 438,81 € 4 438,81 € 1009,29 4,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 5 216,42 € 5 216,42 € 2251,45 4,36 € 0,00 € 0,00 € 79,68 € 

11 4 416,19 € 4 416,19 € 676,46 6,53 € 0,00 € 0,00 € 329,38 € 

12 6 140,06 € 6 140,06 € 1198,67 5,12 € 0,00 € 0,00 € 189,00 € 

13 1 403,04 € 1 347,76 € 646,98 2,08 € 0,00 € 55,28 € 0,00 € 

Ainda assim, é pertinente analisar os valores médios por quilómetro de modo a  avaliar 

igualitariamente o preço de cada corredor. Posto isto, o corredor com o valor médio mais elevado é o 

corredor 11 (6,53 €/km) pertencente aos países bálticos e o com o valor menos elevado continua a 

ser o corredor 7 (0,70 €/km). Comparativamente aos corredores nacionais, estes exibem um valor 

médio ligeiramente superior de 3 € por km em vez de 2,97 € por km. 
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Quadro 16 – Valor médio da taxa de uso de linha dos corredores internacionais 

 

À semelhança dos corredores nacionais, e com base nestes, foram desenvolvidos os corredores 

internacionais. De seguida são exibidos os resultados dos valores das taxas a cobrar por corredor e 

por secção. 

Corredor 1 

O corredor 1 interliga o norte e o sul da Europa passando pelos seguintes países: Alemanha, Áustria 

e Itália, e suas importantes metrópoles, tais como Hannover, Munique, Innsbruck e Bolonha. As 

secções de cross-border, isto é zonas de transição de sistemas tarifários, são: Mittenwald (DE) – 

Scharnitz (AT) e Gries am Brenner (AT)- Brennero (IT) 

A definição do corredor 1 vai ao encontro do corredor “Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-

Palermo” do relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008, sendo este a base de 

sustentação para a sua definição. 

 Os valores da taxa total e do número de quilómetros de cada secção encontram-se no quadro 

abaixo, sendo que o troço alemão de 715,78 km custará 3025,83 €, o austríaco de 71,34 km custará 

208,17 € e por fim o italiano de 346,41 km será de 3724,20 €. É curioso constatar que apesar do troço 
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alemão ser superior em extensão, o valor de taxa é inferior ao valor cobrado em Itália. Ao consultar o 

valor médio por km de cada país do Quadro 16 verifica-se que o preço médio por quilómetro para o 

troço escolhido na Alemanha é de 2,24 € enquanto que o de Itália é de 4,96 €, o que explica que a 

diferença de valores está relacionada com o respectivo sistema tarifário. 

Quadro 17 – Resumo de resultados do corredor 1 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

IT Bolonha Brennero 346,41 3 724,20 € 

AT 

fronteira 

perto de 

Steinachin 

Tirol 

fronteira 

perto de 

Scharnitz 

71,34 208,17 € 

DE 
fronteira 

Mittenwald  

Hannover 

Hbf 
715,78 3 025,83 € 

De seguida, é possível visualizar o peso de cada secção na globalidade do corredor em termos de 

quilómetros e de taxa de uso. Conforme já mencionado a secção italiana, apesar de cobrir menos 

território no entanto é a mais cara. Esta relação fica bastante evidente quando analisamos os valores 

médios por quilómetro e secção: Itália com 10,75 € por km, seguida da Alemanha com 5,29 € por km 

e por fim a Áustria com 2,92 € por km. 

 

 
 

Figura 18 - Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 1 
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A figura do gráfico cumulativo abaixo representa a área km-preço ocupada por cada secção do 

corredor 1, nota-se que a secção italiana cresce mais rapidamente que a alemã e que a secção 

austríaca tem pouco expressividade. No sua totalidade o corredor 1 custará ao gestor de operação 

6958,20 €, totalmente composto pela taxa de uso de linha. 

 

  

Figura 19 – Valores por troço do corredor internacional 1 

Corredor 2 

O corredor 2 é composto pelos seguintes países: Alemanha, República Checa, Eslováquia e Hungria, 

por isso destaca-se por ser um corredor que poderá conectar o norte com o leste da Europa. As 

secções de fronteira são: Dresden (DE) – Praga (CZ), Brno (CZ) - Kuty (SK), Muzla (SK) - Szob (HU). O 

Quadro 18 mostra que os troços alemão de 529,71 km custará 1094,39 €, o checo de 71,34 km 

custará 990,39 €, o eslovaco de 219,40 km será de 600,38 € e o húngaro de 69,90 km valerá 158,12 

€. 

A concepção do corredor 2 tem como origem o eixo “Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-

Nuernberg/Dresden” do relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 
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Quadro 18- Resumo de resultados do corredor 2 internacional 

Secção De Para 

Dados  

km 
Taxa uso 

linha 

DE 

Hamburg-

Hausbruch 

DB-Grenze 

Bad 

Schandau 

Grenze 

529,71 1 094,39 € 

CZ 
Decin-statni 

hranice 

Lanzhot-statni 

hranice 
463,31 1 990,39 € 

SK 
Kutystatna 

hranica 

Sturovostatna 

hranica 
219,40 600,38 € 

HU Szob hatar 
Budapest-

jozsefvaros 
69,90 158,12 € 

Este eixo norte-este é maioritariamente definido pelas secções que atravessam a Alemanha e a 

República Checa, enquanto que as secções pertencentes Eslováquia e à Hungria detêm 

respectivamente 17,11 % e 5,45 % de quilómetros do corredor em toda a sua extensão e no que diz 

respeito à taxa de uso da linha do corredor os valores são de 14,45 % e 3,84 %. O sector checo 

salienta-se dos restantes por ter uma relação de valor de taxa e número de quilómetros 

sensivelmente duas vezes superior aos outros (4,30 € por km). 

 

 

 

Figura 20 - Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 2 
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O gráfico cumulativo deste corredor corrobora o facto de que a maioria do valor cobrado pertence à 

secção checa visto que o declive dessa parte do gráfico é acentuado e a sua extensão é relevante, à 

semelhança do troço alemão. A parte do gráfico correspondente à secção húngara é praticamente 

recta, denotando pouco valor acrescido ao corredor 2. 

Na sua totalidade o corredor 2 custará ao gestor de operação 3 843,28 €, sendo que 1,77 % do seu 

valor pertence à taxa de acesso à energia e o restante, 98,23 %, à taxa de uso de linha.  

 

  
Figura 21 - Valores por troço do corredor internacional 2 

Corredor 3 

O corredor 3 é dos mais extensos em território com 2506,13 km e compõem-se por seis secções nos 

seguintes países: França, Itália, Eslovénia, Áustria, Hungria e Roménia. As zonas cross-border são: 

Modane francesa (FR) – Modane italiana (IT), Villa Opicina (IT) - Sezana (SL), Sentilj (SL) - Leibnitz (AT), 

Baumgarten (AT) - Sopron (HU) e Biharkeresztes (HU) - Cuj-Napoca (RO) 

A sua definição tem por base o corredor “Lyon-Trieste-Divaca/Kopes-Divaca-Ljubljana-Budapeste-

Ukranian border” do relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 

Analisando o quadro abaixo confirma-se que a secção italiana é a mais onerosa com um valor de 

taxa total de 6 068,50 € e 640,15 km de comprimento, porém a parte eslovena é a que tem uma taxa 

total menor de 29,52 € e 285,46 km de comprimento. 
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Quadro 19 - Resumo de resultados do corredor 3 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

FR 

 

Lyon Saint 

Clair 
Modane 218,5 421,06 € 

IT 

 
Modane (it) Villa Opicina 640,15 6 068,50 € 

SL 

 
Sezana Sentilj Meja 285,46 29,52 € 

AT 

 

fronteira 

perto 

Spielfeld-

straß 

fronteira 

perto 

Baumgarten 

255,38 611,84 € 

HU 
Soproni 

Elagazas 

Ferencvars 

Elagazas 
446,50 999,70 € 

RO Fronteira Bucareste 660,14 2 463,30 € 

Efetivamente, o segmento italiano distingue-se através de um valor médio por quilómetro muito 

elevado (9,48 €) dos outros valores médios que rondam os 2 € por km,  salvo o valor médio da 

Eslovénia de 0,10 € por km, considerado bastante baixo. 

 

 
 

Figura 22 - Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 3 
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troços pertencentes a França, Áustria e Hungria são de peso mediano. Por fim, os segmentos romeno 

e italiano são marcantes para o valor da taxa de uso da linha justificado pelo decline mais acentuado 

e a extensão. Particularmente, no caso italiano detectam-se variações não lineares ao longe do troço 

visto que atravessa linhas de diferentes categorias, na zona que aparenta ter um patamar trata-se de 

linha de categoria secundária, logo tem um preço base inferior.  

No sua totalidade o corredor 3 custará ao gestor de operação 10 508,88 €, sendo que 0,80 % do seu 

valor pertence à taxa de acesso à energia e o restante  99,20 %, à taxa de uso de linha.  

 

  

Figura 23– Valores por troço do corredor internacional 3 

Corredor 4 

O corredor 4 interliga os seguintes países: Polónia, Eslováquia e Áustria, começando em Varsóvia e 

terminando em Salzburgo. As secções de cross-border territorial e de tarifação são: Zardoń (PL) – 

Skalite (SK) e Devínska Nováves (SK)- Marchegg (AT) 

Os valores da taxa total e do número de quilómetros de cada secção encontram-se na tabela abaixo, 

calcula se que o troço polaco de 430,56 km custará 1 822,81 €, o eslovaco de 267,92 km custará 

666,29 € e  por fim o austríaco de 370,4 km terá o custo de 1 083,45 €. 

A definição deste corredor tem como origem o eixo “Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien” do 

relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 
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Quadro 20 - Resumo de resultados do corredor 4 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

PL 

Warszawa 

Wschodnia 

Tow. 

Zwardoń 430,56 1 822,81 € 

SK 
Skalite Statna 

Hranica 

Devínska 

Nováves 
267,92 666,29 € 

AT Marchegg 
Salzburg 

Hbf 
370,4 1 083,45 € 

Em particular a cada secção constituinte do corredor 4 pode-se atribuir um valor médio por quilómetro 

percorrido, o que neste caso resulta em valores bastante similares: 4,23 € para a Polónia, 2,24 € para 

a Eslováquia e 3,36 € para a Áustria. 

 

 
 

Figura 24 Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 4 

O segmento em estudo aparenta ser relativamente equilibrado entre secções uma vez que o 

andamento do preço acumulado é crescente com igual declive. O valor cobrado consiste em 66,87 € 
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Figura 25– Valores por troço do corredor internacional 4 

Corredor 5 

O corredor 5 é composto por dois segmentos nacionais, o búlgaro e o grego. Este corredor atravessa 

a seguinte fronteira: Kulata (BG) – Promachonas (GR). O Quadro 21 mostra que o troço búlgaro de 

220,66 km custará 628,97 € e o grego de 647,60 km custará 1 476,23 €. 

Quadro 21 - Resumo de resultados do corredor 5 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

BG Kulata Sugar Refinery 220,66 628,97 € 

GR Stathmos Athens 647,60 1 476,23 € 

Seguidamente, confirma-se que o segmento grego tem maior relevância relativamente ao búlgaro, 

ocupando uma percentagem, tanto da taxa de uso como dos quilómetros lineares mais elevada 

(70,12 %-74,59%). Os valores médios de cada segmento são próximos e estão dentro da média 

europeia. 
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Figura 26- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 5 

O corredor 5 apresenta uma acumulação de taxa com crescimento relativamente constante, ver 

gráfico abaixo, e o seu custo total depende unicamente do valor da taxa de uso de linha. 

 

 

 

Figura 27 -  Valores por troço do corredor internacional 5 

Corredor 6 

O corredor 6 é constituído pelos países orientados a oeste da Europa: Portugal, Espanha, França e 

Bélgica. Este corredor tem ao todo 2799,28 km de comprimento, sendo o maior em estudo. As 

ligações internacionais determinadas são as seguintes: Elvas (PT) – Badajoz (ES), Irún (ES) – Hendaye 

(FR) e Mont-ST-Martin (FR) – Antuérpia (BE). Este corredor tem como função permitir o transporte de 

mercadorias de países do sul, tais Portugal e Espanha, para países da Europa central – França e 
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Bélgica. A determinação deste corredor tem como base o eixo “Freight railway axis Sines/Algeciras-

Madrid-Paris” do relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 

Quadro 22 - Resumo de resultados do corredor 6 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

PT Lisboa 
Elvas 

fronteira 
275,611 230,24 € 

ES Badajoz Irún 1097,1 204,02 € 

FR Hendaye 

Mont-ST-

Martin 

Frontiere 

FR-BE 

1178 1 939,49 € 

BE Aubange Antuérpia 248,57 468,13 € 

Os gráficos seguintes auxiliam a interpretação do corredor em secções, porque explicitam a 

contribuição de cada uma delas no todo. Assim, entende-se que s secção que passa por França é a 

que se sobrepõe em termos genéricos, porém a secção belga é que apresenta um valor médio por 

quilómetro mais elevado (1,87 €) uma vez que a relação da taxa cobrada e o número de quilómetros 

é alta. Em contraponto, existe o troço espanhol que se apresenta com uma taxa irrelevante de 0,19 € 

por km. Em termos genéricos todos os segmentos se localizam a baixo do valor médio de todos os 

corredores em estudo. 

 

 

 

Figura 28- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 6 
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O gráfico cumulativo diferencia os troços em apreciação mostrando o seu comportamento ao longo 

dos quilómetros percorridos. É notório que existe alguma variação entre segmentos: Portugal e a 

Bélgica apresentam algum declive, enquanto que Espanha é quase horizontal, o que vai ao encontro 

do seu valor baixo de taxa por quilómetro. O caso de França será conveniente analisar em mais 

pormenor uma vez que é uma curva ondulante. A respectiva justificação encontra-se em anexo onde 

se pode analisar as categorias de cada par origem-destino francês. 

O custo total do corredor 6 é composto por 2838,44 € da taxa de uso d linha e 2,61 € da taxa de 

acesso a estação. 

 

  

Figura 29- Valores por troço do corredor internacional 6 

Corredor 7 

O corredor 7 pretende ser o eixo ferroviário dos países nórdicos uma vez que engloba o segmento na 

Noruega e outro na Suécia fazendo fronteira entre as regiões Charlottenberg (SE) e Magnor (NO). Este 

corredor é relativamente curto tem 611,24 km e um custo de 430,30 €. 

A criação deste corredor tem como base de sustentação o eixo “Nordic triangle railway” do relatório 

“Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 
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Quadro 23- Resumo de resultados do corredor 7 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

SE 
Stockholm

s  

Charlottenberg 

riksgräns 
478,1 430,30 € 

NO 
Magnorsta

sjon 
Oslo S (delstr.) stasjon 133,14 0,00 € 

A predominância do segmento sueco, tanto a nível de preço como territorial, é evidente pelos gráficos 

seguintes. É curioso que o comboio de mercadorias com as características definidas na metodologia 

de abordagem do estudo não tem consequência alguma a nível de taxa de uso na Noruega, o que 

denota ser um forte incentivo para com este serviço. 

 

  

Figura 30- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 7 

O crescimento do valor da taxa é constante, estagnando na parte norueguesa pela razão já indicada. 

O somatório da taxa total é composto única e exclusivamente pela taxa de uso de linha. 
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Figura 31- Valores por troço do corredor internacional 7 

Corredor 8 

O corredor 8 serve de conector ferroviário entre os países nórdicos e a Europa central através da 

Dinamarca, assim os países envolvidos são: Alemanha, Dinamarca e Suécia. As zonas cross-border 

são: Flensburg (DE) – Padborg (DK), e Øresund Midt (DK) - Peberholm (SE) 

Ao observar o quadro seguinte verifica-se que o segmento mais caro refere-se ao dinamarquês, dado 

que é necessário atravessar infraestruturas especiais tais como a ligação Øresund, cuja taxa de uso é 

superior e consequentemente encarece a ligação. Tem-se o maior troço pertencente à Suécia de 

701,09 km com um preço de 559,99 €, seguido pelo troço dinamarquês de 358,4 km custando 

1 441,70 € e por fim o alemão de 356,76 km com um preço de 999,55 €. 

Quadro 24- Resumo de resultados do corredor 8 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

DE Hamburgo 
Flensburg 

fronteira 
356,76 999,55 € 

DK Padborg 
Øresund 

Midt 
358,4 1 441,70 € 

SE Peberholm Stockholms  701,09 559,99 € 

Neste corredor a maior relação de taxa e quilómetro percorridos pertence ao segmento dinamarquês 

com um valor de 4,02 € por km, pela razão já justificada. O segmento alemão está na média europeia 

com 2,80 € por km, por oposição e como exemplo temos o troço sueco com 0,80 € por km cujo valor 

é comparativamente bastante reduzido. 
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Figura 32- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 8 

De seguida observa-se o gráfico cumulativo do presente corredor que representa alguns saltos no 

valor da taxa de uso de linha no troço dinamarquês , estes saltos devem-se às taxas extra cobradas 

pela passagem nas seguintes infraestruturas: Great Belt Fixed Link, Öresund link e Hvidovre remote - 

Høje Taastrup. 

O valor total cobrado é de 3001,24 € e é 100% constituído pela taxa de uso de linha. 

 

  

Figura 33- Valores por troço do corredor internacional 8 

Corredor 9 

O corredor 9 pretende ser um conector ferroviário entre os seguintes países: Polónia, República 

Checa e Áustria. As zonas cross-border são: Zebrzydowice (PL) – Petrovice (CZ), e Breclav (CZ) - 

Bernhardsthal (AT), cruzando cidades como Varsóvia, Ostrava e Viena. 
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O troço mais relevante neste conjunto é o polaco porque representa um taxa de uso de linha de 

3278,86 €  e 714,35 km. 

Quadro 25- Resumo de resultados do corredor 9 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

PL Gdynia Port 
Zebrzydowice 

(Gr.) 
714,35 3 278,86 € 

CZ 

Petrovice u 

Karvine-statni 

hranice 

Breclav-statni 

hranice 
211,37 942,84 € 

AT 

fronteira perto 

Bernhardsthal 

Fbf 

Wien Hbf  

(in Wbo) 
83,57 217,11 € 

Os gráficos seguintes sublinham o mesmo facto acima descrito: o troço polaco representa 73,87 % da 

taxa total e é-lhe atribuído 4,59 € pela taxa média por quilómetro. 

 

 
 

Figura 34- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 9 

O valor acumulado de taxa para este corredor cresce de forma constante sendo que a maior parte 

deste valor deve-se à contribuição do segmento polaco. O valor final será de 4438,81 €. 
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Figura 35- Valores por troço do corredor internacional 9 

Corredor 10 

O corredor 10 pretende ser um eixo ferroviário norte-sul ligando portos marítimos como o de Génova 

e Antuérpia, posto isto os países envolvidos são: Itália, Suíça, Alemanha e Bélgica. As zonas 

fronteiriças são: Domodossola (IT) e Brig (CH), Basel (CH) – Basel (DE) e Aachen (DE) – Montzen (BE).  

A definição deste corredor tem como base o eixo “Lyon/Genova-Basel-Duisburg-

Rotterdam/Antwerpen” do relatório “Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 

Quadro 26- Resumo de resultados do corredor 10 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

IT 
Genova 

Brignole 
Domodossola 225,43 2 798,87 € 

CH 
Iselle di 

Trasquera 
Basel Netzgrenze 235,72 387,73 € 

DE 
Basel Bad 

Rbf (Gr A) 

Aachen West 

Grenze 

589,00 

 

1 792,34 € 

 

BE 
Montzen-

Frontiere 

Antwerpen-

Centraal 
147,27 237,48 € 

Mais uma vez o segmento italiana se destaca com um valor médio por quilómetro muito alto 

comparativamente aos restantes e à média  europeia (12,42 € por km). 
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Figura 36- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 10 

É visível que o declive do gráfico cumulativo da parte italiana é bastante mais inclinado dos que os 

outros, devido à taxa elevada de uso sempre constante. No caso da Bélgica o crescimento é suave. 

Na totalidade do corredor o valor a cobrar será de 5216,42 €. 

 

 
 

Figura 37- Valores por troço do corredor internacional 10 

Corredor 11 

O corredor 11 representa o serviço de transporte de mercadorias ferroviário nos países bálticos: 

Estónia, Letónia e Lituânia. A mudança de sistema tarifário dá-se nas seguintes secções fronteiriças: 

Joniskis (LT) – Jelgava (LV) e Valka (LV)–Valga (EE). Torna-se um corredor  oneroso (4416,19 €) dado a 

sua extensão de  676,46 km, o que resulta num valor médio de 6,51 € por km. 
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Quadro 27- Resumo de resultados do corredor 11 internacional 

Secção De Para 

km 

 

km 
Taxa uso 

linha 

LT Vilnius 
Joniskis 

fronteira 
271,43 918,64 € 

LV fronteira Valka 243,42 2 429,03 € 

EE Valga Koidula piir 161,61 1 068,53 € 

Comparativamente, o segmento na Letónia é o que apresenta valores de taxa e de relação de taxa-

quilómetros superior: 9,98 € por km. 

 

 

 

Figura 38- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 11 

O gráfico seguinte mostra semelhanças entre o crescimento da taxa nos países Letónia e Estónia, 

enquanto que o segmento lituano se destaca por ter tido um crescimento mais lento. 
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Figura 39- Valores por troço do corredor internacional 11 

Corredor 12 

O corredor 12 acaba por ser um prolongamento do corredor 11, acrescentando a este o segmento 

polaco e desta forma interligar os países bálticos ao resto da Europa. Os países que o compõem são: 

Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia. As secções de cross-border são: Suwałki (PL) – Sestokai (LT), 

Siauliau(LT) – Jelgava (LV), Valka (LV)–Valga (EE). 

A definição deste corredor tem como base o eixo “Warsaw-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki” do relatório 

“Implementation of the Priority Projects” de Maio 2008. 

Quadro 28- Resumo de resultados do corredor 12 internacional 

Secção De Para 

Dados 

 

km 
Taxa uso 

linha 

PL 
Waw. gdn.a 

osob. 

fronteira 

PL/LT 
361,83 466,77 € 

LT 
fronteira 

PL/LT 

fronteira 

LT/EE 
329,44 751,25 € 

LV 
fronteira 

LT/EE 
Valka 244,86 2 443,38 € 

EE Valga Tallin 262,54 1 735,86 € 

Também neste corredor encontram-se dois grupos de valores de sistemas tarifários, um relativo a 

Letónia e a  Estónia com valores elevados e outro Polónia e Lituânia com valores muito mais baixos.  
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Figura 40- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 12 

O gráfico cumulativo deste corredor evidencia isso mesmo mostrando dois declives diferentes que 

dividem os dois grupos de segmentos indicados. O valor final do corredor será de 5397,26 €.  

 

  

Figura 41- Valores por troço do corredor internacional 12 

Corredor 13 

O corredor 13 interliga os países baixos com países da Europa central: Alemanha, França, 

Luxemburgo, Bélgica e Holanda. As secções de cross-border territorial e de tarifação são: Kehl (DE) – 

Strasbourg-Ville (FR), Thionville (FR) – Bettembourg (LX), Kleinbettingen (LX) - Y.Autelbas (BE), Essen (BE) – 

Roosendaal (NL). 

Os valores da taxa total e do número de quilómetros de cada secção encontram-se na tabela abaixo.  
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Quadro 29- Resumo de resultados do corredor 13 internacional 

Secção De Para 

Dados 
 

km 
Taxa uso 

linha 

DE Karlsruhe West  Kehl Grenze 79,36 280,57 € 

FR 
Strasbourg-

Ville Zoufftgen (IE) 202,80 367,71 € 

LX 
Bettembourg 

frontière 

Kleinbettingen 

frontière 35,50 35,29 € 

BE 
Sterpenich-

Frontiere Essen-Grens 269,12 521,08 € 

NL 
Roosendaal 

grens 

Rotterdam 

Stadion 60,20 147,49 € 

Tem-se que o corredor é relativamente homogéneo no seu crescimento de taxa, como se pode 

observar o Quadro 29, e o seu valor total é composto por 4,37 € de taxa de acesso à energia e 

1374,76 € de taxa de uso de linha. 

 

  
Figura 42- Valores percentuais e valores médios relativos ao corredor 13 

Os valores médios de cada segmento são semelhantes rondando os 2,00 € por km, salvo o segmento 

alemão que tem um valor médio de 3,56 € por km. 
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Figura 43- Valores por troço do corredor internacional 13 

Assim como na análise dos corredores nacionais a problemática da heterogeneidade entre sistemas 

tarifários mantém-se evidente, visto que o intervalo de valores da taxa de uso de linha por comboio-

quilómetro varia de 0,70 € por comboio-quilómetro a 6,53 € por comboio-quilómetro (ver ANEXO B.1). 

As razões para esta variação são as já mencionadas na análise dos corredores nacionais, uma vez 

que os corredores internacionais se fundamentam nos sistemas tarifários nacionais. Em conclusão, a 

diversidade entre os sistemas de tarifação é uma nova barreira à livre circulação dos comboios no 

espaço europeu acrescentada às barreiras físicas ainda existentes tais como as diferentes bitolas, 

sistemas de electrificação e de sinalização. Levantada esta questão e tendo em conta os objectivos 

atuais da União europeia expressos no último Livro Branco - Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos editado em 

2011, reconhece-se uma necessidade de homogeneização dos sistemas tarifários. 

5.5 Comparação com valores obtidos na ferramenta EICIS 

Os cálculos acima apresentados, tanto para os corredores nacionais como para os internacionais, 

têm por base sempre quando possível a segmentação desejada obtida pela ferramenta EICIS. Esta 

ferramenta de cálculo de taxas foi desenvolvida por membros da RailNetEurope, associação não 

lucrativa de gestores de infraestruturas e de repartição e consiste num sistema de tarifação 

informático que estima o preço do segmento desejado. 
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O objectivo seguinte é confrontar os resultados obtidos pela ferramenta e os resultados estudados e 

assim entender as divergências e as suas razões de ser. 

Ao comparar os resultados a nível dos corredores nacionais, quadro completo encontra-se no 

ANEXO A.4, identificam-se diferentes tipos de diferenças. O erro mais comum entre as duas fontes é 

relativo à taxa total cobrada (14 casos), depois existem dois casos que diferem em relação ao número 

de quilómetros, nove sistemas tarifários não têm termo de comparação uma vez que a ferramenta 

não tem estes sistemas informatizados. Existem então quatro países para os quais as duas vias 

fornecem os mesmo valores.  

Os seguintes gráficos apresentam as discrepâncias dos valores da taxa total, sendo que o erro 

calculado é: 

                                                           (1) 

e o desvio é: 

       
     

                    
              (2) 

 

Figura 44- erro relativo ao valor da taxa total corredores nacionais em euros 

 

Figura 45- Desvio relativo ao valor da taxa total  corredores nacionais 
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nota: FR* significa o sistema tarifário de França com compensação 

Para alguns destes casos encontram-se razões que justificam os valores nos gráficos. No caso do 

segmento analisado para Itália, de Bologna a Roma Termini, a segmentação extraída da ferramenta 

contém um erro de quilometragem num troço pertencente a este para origem-destino, o que faz com 

que haja uma diferença de 252,24 km entre os resultados de cada fonte. Também, os resultados 

relativamente a França, fornecidos pela ferramenta diferem dos estudados uma vez que é notório que 

a ferramenta calcula as tarifas baseadas no sistema tarifário não compensado. Alerta-se para o facto 

de que a ferramenta informática calcula as tarifas ferroviárias na moeda antiga da Eslováquia, o que 

denota alguma falta de atualização e por conseguinte ser uma justificação para o desvio de 75,76%. 

Outro aspecto encontrado ao utilizar o EICIS é que este, independentemente do segmento, retorna 

um valor nulo de taxa para o caso da Bélgica o que atualmente é errado, segundo o diretório de rede 

belga. Os restantes desvios indicam que existem erros interno no sistema tarifário usado e a forma 

como é calculada a taxa.  

 

Os países cujos sistemas não podem ser ainda calculados através da ferramenta EICIS são: 

Bulgária, Estónia, Grécia, Irlanda, Lituânia, Letónia, Portugal, Roménia e Reino Unido. Ao invés, os 

países em que os respectivos resultados foram coincidentes entre fontes foram: Áustria, Alemanha, 

França-excluindo compensação, Holanda e Noruega. 

Quando abordando os cálculos relativos aos corredores internacionais, constata-se que só será 

pertinente analisar alguns destes, excluindo aqueles em que falta informação, por parte da ferramenta 

EICIS, de um troço do segmento ou de todo o segmento, de modo a análise comparativa seja com 

base na mesma informação. Estas exclusões de troços e segmentos têm como justificação as razões 

apresentadas no caso dos corredores nacionais. Dito isto, os corredores que satisfazem o acima 

descrito são: corredor 1, corredor 2, corredor 7, corredor 8, corredor 9, corredor 10 e corredor 13. 
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Figura 46- Desvio relativo ao valor da taxa total  corredores internacionais 

Sugere-se a análise mais detalhada do corredor 2 por ter um desvio de 95 %. 

Quadro 30 – Resumo dos resultados do corredor 2 de várias fontes 

Taxa Total País EICIS Dissertação Erro desvio 

corredor 2 

Alemanha  1 504,49 €   1 094,39 €  410,10 27,26% 

República Checa 754,94 €  1 990,39 €  1 235,44 163,65% 

Eslováquia  67 806,80 €   600,38 €  67 206,42 99,11% 

Hungria 185,09 €  158,12 €  26,97 14,57% 

Confirma-se que o valor obtido pela EICIS da taxa total do troço eslovaco é de  67 806,80 € para 

cerca de 220 km, o que daria o valor de 308,21€ por km tornando-se num valor proibitivo, assim 

considera-se que a ferramenta retorna valores errados para o caso da Eslováquia. No caso da tarifa 

cobrada na República Checa, esta é 63,65 % superior nos cálculos desenvolvidos do que o valor 

dado pela ferramenta, o que contribuiu para o elevado desvio do valor total a cobrar no corredor 2. 

Após esta análise, constata-se que, apesar do conceito da ferramenta EICIS ser útil e adequado, 

ainda não satisfaz as necessidades de cálculo de taxas de uso da infraestrutura ferroviária da União 

Europeia de um eventual utilizador de forma completa e fiável.  

Por fim, estudados os sistemas tarifários de cada país, conclui-se que ainda persiste uma enorme 

dificuldade em estimar a taxa a pagar dada a inconstância dos parâmetros a nível de valores e 

critérios tal como a variabilidade do tempo. 
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6. Conclusões 

O presente trabalho inserido no âmbito da tarifação da infraestrutura ferroviária para o transporte de 

mercadorias pretendeu estudar os sistemas tarifários para o uso da infraestrutura ferroviária de 

determinados países implementados em 2013  e assim estabelecer uma comparação entre os 

resultados obtidos, identificar diferenças e tendências. 

Este estudo apresenta as evidências estatísticas que demonstram a existência de heterogeneidade 

entre sistemas tarifários, tanto a nível da sua concepção como a nível de valores da taxa de uso, 

sendo assim os regimes de tarifação abordados conferem uma barreira invisível ao tráfego 

internacional de mercadorias na Europa, o que terá repercussões na competitividade do modo 

ferroviário. Dada a dificuldade em operar numa linha internacional o operador irá optar por outro 

modo de transporte alternativo, o que prejudica o transporte ferroviário porque origina a migração dos 

agentes económicos para a concorrência. 

Esta questão tarifária também prejudica o projeto das redes transeuropeias, no qual a Comissão 

Europeia tem investido ao longo dos anos no sentido de obter um sistema de transporte integrado e 

tecnológica e ecologicamente avançado. Este projeto tem como objectivos agilizar o movimento de 

mercadorias na Europa e encorajar a migração do transporte de mercadorias pelo modo rodoviário 

para modos menos intrusivos, tal como o modo ferroviário. No entanto, se este modo de transporte 

não oferece as condições competitivas, o sentido das redes transeuropeias não terá continuidade 

Aquando da análise dos vinte sete sistemas tarifários foi possível tirar ilações sobre a concepção dos 

sistemas tarifários que demonstram uma variabilidade elevada. A instabilidade na escolha de 

parâmetros de ano para ano e o facto do número dos mesmos aumentar denota a procura de uma 

otimização por parte dos gestores de infraestrutura, embora cada um trabalhe nesta matéria 

isoladamente. Este facto origina incentivos desalinhados transmitidos aos operadores, o que mais 

uma vez não contribui para a prosperidade do modo de transporte. Por um lado, se o serviço de 
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transporte for cobrado por o parâmetro “CK” o operador é levado a optar por utilizar menos comboios 

e mais longos, mas se noutro país o sistema cobrar por “T. – km” o operador será incentivado a optar 

por comboios mais leves. Ora, num corredor internacional o operador pode ser sujeito a esta 

situação, ou seja existem parâmetros que enviesam a concorrência. Uma possível solução poderia 

passar pela definição de critérios e objectivos conjunta dos GIs  e posteriormente a simplificação dos 

sistemas tarifários reduzindo-os às variáveis mais básicas relacionadas com as categorias relativas 

características do material circulante, da infraestrutura e operação. 

A variabilidade da definição dos sistemas consequência dos seguintes fatores: diferentes filosofias de 

tarifação, diferentes estruturas do sistema tarifário e diferentes variáveis escolhidas, resultam em 

diferentes valores para a taxa de uso, tal como já apresentado no capítulo cinco. Este aspecto 

também influenciará a disponibilidade financeira de cada operador, que talvez se recuse em utilizar 

um certo corredor internacional visto que existe um troço com um valor médio de taxa de uso 

bastante superior aos restantes.  

Paralelamente ao trabalho desenvolvido da avaliação dos sistemas tarifários foram recolhidos os 

resultados para os mesmos corredores através da ferramenta EICIS, as divergências encontradas 

são significativas, do que se conclui que a ferramenta não é fiável. Apesar dos esforços feitos por 

parte de associações de empresas ferroviárias em relação a partilha de informação e apoio a 

eventuais interessados em utilizar a infraestrutura, através da ferramentas online, será necessário 

continuar a desenvolver este tipo ferramentas colmatando a falta de informação e as falhas. Como 

recomendação sugere-se a construção de uma ferramenta mais transparente visto que os utilizadores 

são especialistas na matéria e necessitam compreender os cálculos subjacentes aos resultados 

devolvidos, o que atualmente a ferramenta se limita a fazer. 

Uma das principais razões que prioriza a revisão desta problemática prende-se com a discriminação 

de novos operadores a nível nacional e de operadores a nível internacional, e a consequente 

implicação na competitividade dos mesmos. Por exemplo no caso espanhol existe uma tarifa anual 

pelo acesso à infraestrutura dependente do volume total de tráfego estimado do operador, este 
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aspecto pode ser considerado discriminatório pois um novo operador poderá não ter liquidez para à 

partida para pagar este valor.  

A intenção da União Europeia em liberalizar o mercado de transporte para que aumentasse a 

competitividade e assim este negócio crescesse, pode ter causado problemas graves em relação À 

discriminação dos operadores.  
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Anexo 

(A.1) Descrição dos sistemas tarifários para transporte mercadorias 2013

Alemanha  

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base x Factores de produto + Componente peso  

1.1. Preço base  [€ por comboio-km] 

Nome Descrição € por km 

Linhas longa distância 

F+ 
Vmax  280 km/h. tráfego de alta velocidade. tráfego 

rápido de importância 
9 

F1 
280 km/h > Vmax  200 km/h. operações AV e tráfego 

misto 
4,60 

F2 
200 km/h > Vmax  161 km/h. operações AV e tráfego 

misto  
3,19 

F3 160 km/h > Vmax  101 km/h. tráfego misto 2,88 

F4 
160 km/h > Vmax  101 km/h. serviços de longa 

distância e alta velocidade 
2,75 

F5 Vmax < 120 km/h. serviços longa distância 2,04 

F6 
280 km/h > Vmax  200 km/h. serviços locais e 

regionais 
2,71 

Ramais 

Z1 100 km/h > Vmax  51 km/h. ramais 2,81 

Z2 Vmax < 51 km/h. simples ou não sinalizado 2,89 

 

Linhas urbanas de tráfego rápido  

S1 serviços transporte urbano rápido 1,82 

S2 serviços transporte urbano rápido em Hamburgo  2,43 

S3 serviços transporte urbano rápido em Berlim 2,89 

 

1.2. Factores de produto = tipo trajeto × penalidade de velocidade 

mínima  

1.2.1. Tipo trajeto – Comboio Mercadorias 

Expresso: Mais rápido. Ligação direta entre centros urbanos 

standard: Para todos os comboios 

1,65 

Standard 
1,00 

1. Taxa de 
uso 

1.1. Preço 
base 

1.2. Factores de 
produto 

1.3. 
Componente 

peso 

2. Regime 
Desempenh

o 

3. Taxa de 
Reserva 

4. Taxa de 
pedido de 

capacidade 

5. Taxa de 
cancelamento 

6. 
Sobretaxas 
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Leve: Recurso de locomotivas ou unidades de tração para 

clientes de comboios de mercadorias 

0,65 

Ramal: Vagões vazios e de carga  
0,50 

1.2.2. Multiplicador de penalidade de velocidade mínima 

1.2.2.1. velocidade mínima acima 50 km/h :  1,0 [coeficiente] 

1.2.2.2. velocidade mínima abaixo 50 km/h: 1,5 [coeficiente] 

1.3. Componente Peso 

1.3.1. Taxa de comboios pesados > 3000 t: 0,98 [€ por comboio-km] 

2. Regime Desempenho:  

2.1. Penalidades por não responsabilidade do GI  15% do 

produto  

2.2. Penalidades por responsabilidade do GI [mais de 6 min. € por 

min] 

2.2.1. mercadorias   - 1[€/min] 

2.3. Desconto pelo uso de linhas com baixo índice de utilização

 40% da taxa de uso 

2.4. Desconto para linhas planeadas, mas não construídas  10% 

do preço regular 

2.5. Desconto para novos troços  10% do preço regular 

3. Taxa de Reserva: taxa de pré-reserva mas não aceite: 80 [€ por troço] 

4. Taxa de pedido capacidade: capacidade de troço ou parte deste pedida e 

não utilizada 10% troço não usado 

5. Taxa Cancelamento 80 € por troço + % do preço base do troço 

cancelado ou parte  

5.1. Até 60 dias antes do cancelamento 0% 

5.2. Até 30 dias antes do cancelamento 10% 

5.3. Menos de um mês antes do cancelamento e 24 horas antes da 

partida 20% 

5.4. 24 horas antes da partida 40% 

6. Sobretaxas 

6.1. Ruído de comboio mercadorias 1% da taxa de uso 

 

Áustria  

Estrutura do sistema tarifário 

 

2 . Regime de 
Desempenho 

1.Taxa de uso 

1.1.1. Taxa base por comboio-
km 

1.1.2. Taxa base por ton-km 
1.1.3. 

Suplementos/Reduções 

1.1. Preço da linha 

Secção Origem Destino 

1760 
Empelde Abzw. (Startpunkt)   Altenbeken (Tunnel) Esig 

F/Asig X  

2971 
Altenbeken (Tunnel) Esig F/Asig X  Altenbeken (Kurve) Esig 

B/Asig Z  

2970 
Altenbeken (Kurve) Esig B/Asig Z  Warburg (Westf)  

2550 
Warburg (Westf)  Vellmar-Obervellmar 

(Zielpunkt)  
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Cálculo da tarifas 

1. Taxa de uso: Preço da linha 

1.1. Preço da linha: taxa base por comboio-km + taxa base por T.-km × 

massa comboio +  Suplementos/Reduções × distância 

1.1.1. Taxa base por comboio-km [€ por comboio-km] 

Tipo de Linha 

Preço Mercadorias 

€ por km 

Linha Brenner 2,2889 

Linhas Secundárias 0,6806 

outras Linhas internacionais 1,2693 

outras Linhas fundamentais 0,9264 

Westbahn 1,8757 

Nota: Não se contabiliza a taxa € por comboio-km se o comboio for de classe VG e SVG (shunting 

freight train),BED e SBED (servisse runs) 

1.1.2. Taxa base por T.-km 0,001185 [€ por T.-km] 

1.1.3. Suplementos/Reduções 

1.1.3.1. Suplemento de tração  [€ por comboio-km] 

Categoria A -0,0111 € por comboio-km 

Categoria B 0,0000 € por comboio-km 

Categoria C 0,0111 € por comboio-km 

Nota: depende do tipo de locomotiva, eléctrica vs diesel, e da sua influência no desgaste da 

infraestrutura 

1.1.3.2. Suplemento de estrangulamento: 1,1877 [€ por 

comboio-km] 

Nota: Taxa de estrangulamento aplica-se no seguinte período 05:00-09:00 e 15:00-19:00 para 

Wien Meidling (Mi) - Mödling (Md)  

1.1.3.3. Suplemento para mercadorias   

 [€ por comboio-km] 

Linha Semmering: Gloggnitz (Glo) – Mürzzuschlag (Mz)  [-1,2082 € por 

comboio-km] 

Linha Wechsel: Aspang (Ap) – Friedberg (Fd) [ -0,6195€ por comboio-km] 

Linha Unterinntal   [-2,2889€ por comboio-km] 

1.1.3.4. Incentivo de otimização de capacidade  [0,55 

€ por comboio-km]  

O incentivo depende do tipo de linha e de janelas horárias especificas 

consoante o segmento. 

Linhas de até de até de até 

Abzw. Innsbruck 1 (I 

Z1)  

Steinach in Tirol 

(Sti Z4)  

5:0

0 

08:

00 

13:

00 

14:

00 

16:

00 

17:

00 

Mürzzuschlag (Mz)  Bruck an der 

MurFbf. (Bk)  

06:

00 

07:

00 

12:

00 

15:

00 

17:

00 

20:

00  

Wien ZVBf Abzw 

Felixdorf (Za)  

Gramatneusiedl 

(Gn) 

 

6:0

0 

08:

00 

17:

00 

18:

00 

19:

00 

21:

00 

Villach Hbf. (Vb)  Villach 

Westbahnhof (Vf)  

7:0

0 

08:

00 

19:

00 

21:

00 

    

 

2. Regime de desempenho  [+/- 0,5253 € por min de atraso] 
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Bélgica  

Estrutura do sistema tarifário 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço da linha (TR-L) + Preço estação (TR-I)  

 

1.1. Preço da linha (TR-L): preço base da linha (P) × prioridade do 

comboio (Pt) × todas secções  (Distância (L) × coef. de importância da 

secção (C1) × coef. velocidade na secção (C2) × coef. ambiente (Ce) 

× coef. massa do comboio (C) × coef. pico (H) × coef. desvio (T)) 

 

1.1.1. preço base da linha (P)  0,330772 [€ por km] 

1.1.2. prioridade do comboio (Pt)   [coeficiente] 

 

 

Categoria do 

comboio 

Tipo de comboio Pt 

1 comboio Alta velocidade 1,5 

2 comboio clássico de pass. internacional 1,5 

3 IC, IR, ICT e CR  1,4 

4 
comboio P, comboio L e mercadorias 

rápido 
1,2 

5 mercadorias lento, técnico 1,0 

6 vazio/leve 1,0 

 

1.1.3. distância (L)     [km] 

1.1.4. coef. de importância da secção (C1)  [coeficiente] 

Categoria C1 

1 2,00 

2 1,75 

3 1,25 

4 1,00 

 

1.1.5. coef. velocidade na secção (C2)   [coeficiente] 

Categoria Tipo de linha C2 

1 Vref > 220 km/h 3,50 

2 
220 km/h  Vref > 160 km/h 

e linha 0 (Nord-Midi) 
2,50 

3 160 km/h  Vref > 140 km/h 1,50 

4 140 km/h  Vref > 120 km/h 1,25 

5 120 km/h  Vref 1,00 

1. Taxa de Uso 

1.1. Preço da linha (TR-
L)  

1.1.1. preço base 
da linha (P) 

1.1.2. prioridade do 
comboio (Pt)  

1.1.3. distância 
(L) 

1.1.4. coef. de 
importância da 

secção (C1)  

1.1.5. coef. 
velocidade na 
secção (C2)  

1.1.6. coef. 
ambiente (Ce)  

1.1.7. coef. massa 
do comboio (C) 

1.1.8. coef. pico 
(H)  1.1.9. coef. 

desvio (T)   

1.2. Preço estação 
(TR-I)  

1.2.1. preço base estação 
(Pm)  

1.2.2. coef. Utilização (Cu) 

1.2.3. tempo 

1.2.4. coef. Importância estação (C)  

1.3. Preço de 
Administração 

1.3.1. AK 

1.3.2. 
AKC 

2. Taxa de 
Reserva  

3. Consumo 
energia 



 97 

6 Algumas linhas industriais 0,75 

 

1.1.6. coef. ambiente (Ce)    1 [coeficiente] 

1.1.7. coef. massa do comboio (C)  [coeficiente] 

Massa comboio  
valor de C 

de até 

0 400 1,20 

401 800 1,55 

801 1200 1,90 

1201 1600 2,25 

1601 2000 2,60 

+400 +0,35 

1.1.8. Coef. pico (H)  depende da linha [coeficiente] 

Categoria densidade de tráfego H(i) 

1 importante (hora pico) 4 

2 média (semi-hora de pico) 3 

3 Normal 1 

 

1.1.9.  Coef. desvio (T) em relação ao standard [coeficiente] 

Serviços mercadorias 

Desvio  
valor de T 

 

de inclusive até exclusive  

0% 100% 1,0  

100% 200% 1,2  

200% 300% 1.4  

+100% +0,2  

Max discrepância: 2,2  

 

1.2. Preço estação (TR-I): preço base estação (Pm) × coef. uso (Cu) × 

coef. Importância estação (C) + preço base estação (Pm) × 0,01 coef. 

importância estação (C) × tempo 
1+0,1 coef. importância estação

 

1.2.1. Preço base estação (Pm)     2,611345 [€ por utilização] 

1.2.2. Coef. uso (Cu)   [coeficiente] 

Origem 4 

Destino 3,5 

Estação intermédia 3 

       

1.2.3. Coef. Importância estação (C)  [coeficiente] 

Categoria Estação C - mercadorias  

Bruxelles-Midi TGV N/A 

1 2,0 

2 1,0 

3 0,0 

 

1.2.4. Tempo   [min, acima 120 min.] 

1.3. Preço administrativo 

 

1.3.1.  AK - custos administrativos para pedido de capacidade       

60,41 [€ por período] 

1.3.2.  AKC - custos administrativos para pedido de capacidade local       

78,85  [€ por período] 

 

2. Taxa de reserva  

Anúncio de cancelamento Montante a pagar da taxa de uso 

<24 horas da partida 100% 

<30 dias até 24 horas antes da 30% 
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partida 

<60 dias até 30 dias antes da partida 15% 

> 60 dias 0% 

 

3. Consumo energia    [€ por Mwh] 

mercadorias    16 [Wh por T. - km] 

Bulgária  

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

4. Taxa de uso: Custo operacional 

1.1. Custo operacional: T.-km ao longo da linha (Tgtkm) + comboio-km 

ao longo da linha (Ttkm)   [BGN] 

1.1.1. T.-km ao longo da linha (Tgtkm): Σ comprimento da secção j ao 

longo da linha I (Lij) x peso comboio I na secção j (Qij) x preço 

infraestrutura (Cgtkm) 0,0047 [BGN] 

1.1.2. comboio-km ao longo da linha (Ttkm): comprimento linha (L) x 

preço infraestrutura (Ctkm)   0,8203 [BGN] 

2. Regime de Desempenho  mercadorias  1.40 [BGN por min por 

comboio] 

Nota: depois de passados 60 min da partida  

3. Taxa de reserva: comprimento (L) x capacidade pedida e não usada 

(Ccap)  0,2425 [BGN por comboio-km] 

Dinamarca   

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base + taxa de capacidade + taxas de 

infraestruturas especiais  

1.1 Preço base  0,0038 x Peso   [DKK por T.-km] 

nota: Mercadorias – com exceção das seguintes secções Korsor-Nyborg e 

fronteira Sound Shore-Swedish  

1.2 Taxa de Capacidade 

1.2.1 Secção Københavns lufthavn Kastrup to Kalvebod  

 367,70 [DKK por comboio] 

1.2.2 Secção Hvidovre remote to Høje Taastrup   

 612,83 [DKK por comboio] 

1.2.3 Secção Vojens to Vamdrup    

 980,53 [DKK por comboio] 

1 . Taxa de Uso 

1.1. Custo 
operacional 

1.1.1. ton-km ao longo do 
trajeto (Tgtkm) 

1.1.2. comboio-km ao 
longo do trajeto (Ttkm) 

2. Regime de 
Desempenho  

3. Taxa de 
Reserva 

1. Taxa de 
Uso 

1.1. Preço 
base 

1.2. Taxa de 
capacidade 

1.3. Taxas de 
infraestruturas 

especiais 

2. Regime 
Desempenh

o 

3. Taxa de 
Reserva 
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nota: a taxa de capacidade é aplicada dentro do seguinte período: 7h00-18h59 

1.3 Taxas de infraestruturas especiais 

1.3.1 Great Belt Fixed Link   6237,03 [DKK por comboio] 

1.3.2 Øresund Link [parte dinamarquesa]  6237,03 [DKK por comboio] 

2. Regime de Desempenho  GI Operador 

3. Taxa de Reserva   [não definida] 

Eslováquia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa de gestão tráfego + Provisão de Capacidade 

1.1. Taxa de gestão tráfego(GT) 

 

nota: 

Princi

pais 

linhas: cat.1 - principais linhas de grande importância; cat. 2- as linhas principais menor 

importância; Linhas de Menores: Cat. 3- linhas menores; cat. 4 - linhas menores com o controle de 

tráfego simplificado; Outras vias para o tráfego de passageiros: cat. 5 - linhas de bitola estreita TEZ 

- Tatra Electric Railways e OZ - trem de cremalheira Electric.; cat. 6 - outras linhas de bitola 

estreita(Anexo F-Diretório de rede) 

 

1.2. Provisão de Capacidade (PC): 0,001 × taxa PC × massa × 

comprimento × ke 

1.2.1. taxa provisão de capacidade (PC) tabela acima-[€ por 1000 T.-

km] 

1.2.2. massa   [T.] 

1.2.3. comprimento  [km] 

1.2.4. ke-coeficiente de tração [coeficiente] 

 

 

 

 

2. Regime de Desempenho 

2.1. antecipação ou atraso de 1 hora  33,20 [€ por incidente] 

3. Taxa de reserva 

cat. linha: 1 2 3 4 5 6 

[€ por CK] 0,0207 0,0190 0,0188 0,0160 0,0141 0,0096 

4. Energia 

4.1. Taxa de acesso: 0,001 × massa × UE × comprimento 

4.1.1. massa  [T.] 

4.1.2. UE      0,2600 [€ por T.-km] 

4.1.3. comprimento   [km] 

5. Acesso estações de triagem, terminais de carga e instalações de 

formação das composições   

1. Taxa de 
Uso 

1.1. Taxa de 
gestão 
tráfego 

1.2. Provisão 
de 

Capacidade 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
reserva 

4. Taxa de 
acesso 

5. Acesso a 
terminais 

taxa cat. linha: 1 2 3 4 5 6 

GT  [€ por CK] 0,9580 0,8810 0,8710 0,7420 0,6510 0,4450 

PC  [€ por 1000 T.-km] 1,3110 1,2610 1,2430 1,0640 0,9340 0,6490 

tipo comboio Ke 

comboio não elétrico em linha elétrica 1,2 

outros 1,0 
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Pontos transporte-mercadorias UN 

[€ por acesso] 

AND 56,537 

BND 
23,907 

CND 
15,291 

DND 
0,000 

Eslovénia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base 1   

1.1. Preço base 1: Preço base × coeficiente linha × coeficiente de 

locomotiva × coeficiente tipo de comboio x comprimento  

1.1.1. Preço base    1 [€ por comboio-km]  

Tipo de linha R1 R2 R3 R4 G1 G2 G3 

1.1.2. Coeficiente linha 

(Pi)  

0,41

1 

0,58

7 

0,54

2 

0,53

1 

0,78

8 

1,10

4 

1,00

0 

tipo de locomotiva A B C 

1.1.3. Coeficiente de 0,9 1,00 1,05 

locomotiva 5 

nota: R1-linhas regionais, com o menor volume de tráfego; R2-linhas desvio; R3-linhas regionais 

com o maior volume de tráfego; R4-outras linhas regionais; G1-linhas principais de via única com o 

menor volume de tráfego; G2-linhas principais com o maior volume de tráfego;G3-linhas principais 

electrificadas(anexo 3/2-Directório de rede) 

 

Intervalo de peso 1.1.4. Coeficiente tipo de 

comboio 

até 1000 T. 0,72 

1001 T. < peso <1500 T. 1,00 

1501 T. < peso < 1750 T. 1,24 

1751 T. < peso < 2000 T. 1,55 

>2000 T. 1,86 

pick-up, circuito trabalho 0,33 

vagões vazios 0,72 

 

2. Taxa de cancelamento 

Tempo estimado de troço cancelado 
taxa  

cancelamento ou não uso de troços 

> 6 hours horas antes da hora 

programada de partida 

grátis 

< 6 horas antes da hora programada de 

partida 

50% da taxa de uso 

troço não cancelado  
100% da taxa de uso 

 

1. Taxa de Uso 

1.1. Preço base 1  

1.1.1 Preço base 1.1.2. Coef. linha 

1.1.3. Coef. de locomotiva 
1.1.4. Coef. tipo comboio 

2. Taxa de 
cancelamento 
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Taxas de não uso ou cancelamento de troço Ad-hoc  

Antes da hora programada de partida 
25€ + VAT 

troço não cancelado 
25€ + VAT e 100% da 

taxa de uso 

Espanha  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso:  taxa de acesso + taxa de operação + taxa de reserva 

1.1. Taxa de Acesso: baseado no volume de tráfego 

Nível N1A (≤0,2 milhões comboio-

km/ano) 

13120,36 [€ por ano] 

Nível N1B (>0,2 e ≤0,5 milhões 

comboio-km/ano) 

32 800,91 [€ por ano] 

Nível N1C (>0,5 e ≤1 milhões comboio-

km/ano) 

65 601,81 [€ por ano] 

Nível N2A (>1 e ≤ 2,5 milhões comboio-

km/ano) 

115 028,32 [€ por ano]

  

Nível N2B (>2,5 e ≤5 milhões comboio-

km/ano) 

164 004,55 [€ por ano] 

Nível N2C (>5 e ≤10 milhões comboio-

km/ano) 

360 810,01[€ por ano]

  

Nível N3A(>10 and ≤15 milhões 

comboio-km/ano) 

754 420,93 [€ por ano]

  

Nível N3B (>15 milhões comboio-

km/ano) 

1541642,76 [€ por ano] 

1.2. Taxa de Operação: baseado no tipo serviço e tipo de linha  

 [€ por comboio-km] 

Tipo 

Linha 

Tipo serviço 

V1 V2 M P 

A1 2,18 0,84 0,06 - 

A2 2,08 0,76 0,06 - 

B1 0,66 0,12 0,06 - 

C1 - 0,12 0,06 - 

1.3. Taxa de Reserva: baseada no tipo de serviço e tipo de linha, horário

 [€ por comboio-km reservado] 

Horário Tipo linha tipo serviço 

V1 V2 M P 

Ponta 

A1 3,73 2,28 0,33 0,93 

A2 3,63 2,18 0,33 0,84 

B1 (*) 3,07 0,56 0,33 0,06 

C1 - 0,40 0,33 - 

Normal A1 2,39 1,14 0,05 0,93 

1.  Taxa de Uso 

1.1. Taxa de 
Acesso 

1.2. Taxa de 
Operação 

1.3. Taxa de 
Reserva 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Energia 
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A2 2,28 1,09 0,05 0,84 

B1 (*) 0,40 0,40 0,05 0,06 

C1 - 0,40 0,05 - 

fora de 

Ponta 

A1 0,84 0,76 0,05 0,93 

A2 0,76 0,71 0,05 0,84 

B1 (*) - 0,20 0,05 0,06 

C1 - 0,20 0,05 - 

 

2. Regime de Desempenho     [não definido] 

3. Energia 

tipo Custo 

Linhas AV  custo mercado 

Comboios urbanos – uni. eléctricas  7,688174 [€ por 1000 T.-km] 

Média dist. – comboios urbanos  2,366597 [€ por 1000 T.-km] 

Média dist. – uni. eléctricas  2,366597 [€ por 1000 -T.-km] 

Longa dist. – comboios convencionais   3,044493 [€ por 1000 T.-km] 

Longa dist. – tipo Euromed  2,928827 [€ por 1000 T.-km] 

Longa dist. – tipo Alaris  2,928827 [€ por 1000 T.-km] 

Longa dist. – loco. isoladas  3,044493 [€ por 1000 T.-km] 

Longa dist. – comboio eléctrico  2,928827 [€ por 1000 T.-km] 

Mercadorias - comboios convencionais  2,440019 [€ por 1000 T.-km] 

Mercadorias - loco. isoladas  2,440019[€ por 1000 T.-km] 

custo de gestão  1,12 [€ por megawatt-hora] 

Estónia   

Cálculo da tarifa 

 

Estrutura do sistema tarifário 

1. Taxa de uso: Preço Base + Custo variável 

1.1 Preço Base  

1.1.1 mercadorias (EVR)   4,1543 [€ por comboio-km] 

1.2 Custo variável 

1.2.1 mercadorias (EVR)   0,00256 [€ por T.-km] 

1.2.2 mercadorias (EDEL)  0,00949 [€ por T.-km] 

2. Regime Desempenho    [não definido] 

3. Taxa de Reserva   [não definido] 

Finlândia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

1. Taxa de Uso 

1.1. Preço base 
1.2. Custo 
variável 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
reserva 

1. Taxa de 
Uso 

1.1. Taxa base 
1.2. Imposto 

infraestrutura 

1.3. Imposto 
infraestrutura 

2. Regime 
Desempenh

o 

3. Taxa 
Reserva 



 103 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa base + Imposto infraestrutura + Imposto investimento 

1.1. Taxa base     0,001350 [€ por T.-km] 

1.2. Imposto infraestrutura 

1.2.1. Mercadorias eléctrico   0,0005 [€ por T.-km] 

1.2.2. Mercadorias diesel   0,001 [€ por T.-km] 

1.3. Imposto investimento 0,005 [€ por T.-km] (secção Kerava-Lahti) 

2. Regime Desempenho    [não definido] 

3. Taxa Reserva    [não definida] 

França  (com compensação) 

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base x distância + Taxa de acesso + Outras taxas + 

Taxa de reserva 

1.1.  Preço base: baseado no tipo de serviço 

1.1.1. Comboio mercadorias e mercadorias leves   0,520 

[€ por comboio-km] 

nota: Quando se trata de linhas tipo E ou E-pr ter-se-á que multiplicar o preço base por 0,60 

1.2. Taxa de acesso 

1.2.1. Secção Montérolier-Buchy-Motteville”    0,470 

[€ por comboio-km] 

1.2.2. Linha “Saint-Pierre-d’Albigny-Modane Frontière”   1,213 

[€ por comboio-km] 

1.3. Outras taxas 

1.3.1. Taxa de acesso à energia  0,251 [€ por comboio-km] 

1.4. Taxa de Reserva: [Preço base + (coef. distância-velocidade × termo 

ajustamento) ] x distância troço  

1.4.1. Preço base    [€ por comboio-km] 

1.4.2. Termo ajustamento    [coeficiente]  

tipo linha cat. tráfego € por comboio-km 

Termo ajustamento 

HC HN HP 

Linhas clássicas (LC) 

A 0,017 2,138 5,818 16,826 

B 0,017 0,867 1,675 3,791 

C 0,017 0,867 0,867 1,792 

D 0,000 0,012 0,059 0,059 

E 0,000 0,000 0,005 0,005 

E-pr(1) 0,000 0,000 0,005 0,005 

Linhas AV 

SE-1 1,191 6,909 14,067 17,150 

SE-2 1,191 1,616 6,293 9,008 

ATL-1 1,191 6,909 14,067 17,150 

ATL-2 1,191 1,616 6,293 9,008 

NOR-1 1,191 6,909 14,067 17,150 

NOR-2 1,191 1,616 6,293 9,008 

ICO-1 1,191 1,160 3,220 5,430 

EST-1 1,191 1,028 2,878 4,958 

RH-1 1,191 1,519 3,038 4,557 

 

1. Taxa de uso 

1.4 Taxa de 
Reserva 

1.1. Preço base 
1.2. Taxa de 

acesso 

1.3. Outras 
Taxas 

2. Regime 
Desempenh

o 
3. Energia 
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1.5. Coef. distância-velocidade [coeficiente] 

 

Condições Coef.distância-velocidade 

L ≤ 300 km ou V < 70 km/h 0,60 

L > 300 km, 70 km/h ≤ V < 85 km/h 1,00 

L> 300 km, 85 km/h ≤ V < 105 km/h 1,15 

L > 300 km, 105 km/h ≤ V 1,30 

2. Regime Desempenho     [não definido] 

3. Energia 

3.1. uso das instalações elétricas  0,251 [€ por comboio-km] 

nota: Até 2015 o Estado francês compromete-se a pagar a diferença de valores entre regimes de 

modo a promover o tráfego de mercadorias. Num futuro pretende-se  implementar o regime sem 

compensação 

França  (sem compensação) 

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base x distância + Taxa de acesso + Outras taxas + 

Taxa de reserva 

1.1. Preço base   [€ por comboio-km] 

comboio mercadorias 3,43 € 

comboio vazio  1,25 € 

nota: Quando se trata de linhas tipo E ou E-pr ter-se-á que multiplicar o preço 

base por 0,60 

1.2. Taxa de Reserva: [Preço base × coef. período x coef. distância-

velocidade]x distância troço  

1.2.1. Preço base   [€ por comboio-km] 

tipo linha cat. tráfego € por comboio-km 

Linhas clássicas (LC) 

A 5,126 

B 2,411 

C 1,161 

D 0,462 

E 0,068 

E-pr 0,1 

Linhas AV 

SE-1 13,572 

SE-2 4,622 

ATL-1 15,84 

ATL-2 5 

NOR-1 12,441 

NOR-2 5,367 

ICO-1 3,257 

EST-1 2,787 

RH-1 4,239 

1.2.2. Coef. período    [coeficiente] 

Período Coeficiente 

1. Taxa de uso 

1.4 Taxa de 
Reserva 

1.1. Preço base 
1.2. Taxa de 

acesso 

1.3. Outras 
Taxas 

2. Regime 
Desempenh

o 
3. Energia 
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fora do pico 0,5 

normal 1 

intermédio 1,25 

pico 1,5 

  

1.2.3. Coef. distância-velocidade   [coeficiente] 

 

Condições Coef. distância-velocidade 

L ≤ 300 km ou V < 70 km/h 0,60 

L > 300 km, 70 km/h ≤ V < 85 km/h 1,00 

L> 300 km, 85 km/h ≤ V < 105 km/h 1,15 

L > 300 km, 105 km/h ≤ V 1,30 

1.3. Taxa de acesso 

1.3.1. Secção Montérolier-Buchy-Motteville” :0,470 [€ por comboio-km] 

1.3.2. Linha “Saint-Pierre-d’Albigny-Modane Frontière”: 1,213 [€ por 

comboio-km] 

1.4. Outras taxas 

1.4.1. Taxa de acesso à energia: 0,251 [€ por comboio-km] 

Grécia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa de gestão tráfego + Taxa de manutenção da linha 

1.1. Taxa de gestão tráfego: Preço base x Coef. capacidade x coef. 

período horário x comprimento 

1.1.1. Preço base    0,65 [€ por comboio-km] 

1.1.2. Coef, capacidade    

 

 

Secção linha 

Coef, 

Qualid

ade 

Tempo 

ideal 

Α 

 Piraeus - 

Thessalonik

i 

Α1 Piraeus – Athens (Larissa RS) 0,57 00:15 

Α2 Athens (Larissa R.S.) – Inoi 0,73 00:42 

Α3 Inoi – Tithorea 0,9 00:37 

Α4 Tithorea – Domokos 0,75 01:34 

Α5 Domokos – Thessaloniki 0,88 01:34 

Β  Β1 Thessaloniki – Alexandroupoli 0,76 04:31 

1. Taxa de 
uso 

1.1. Taxa de gestão 
tráfego 

1.1.1. Preço 
base  

1.1.2. Coef. 
capacidade 

1.1.3. Coef. período 
horário 

1.2. Taxa de 
manutenção da 

linha 

1.2.1. Preço 
base   

1.2.2. Coef. 
qualidade linha 

1.2.3. Coef. tipo 
comboio 
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Thessalonik

i - 

Alexandrou

poli – 

Ormenio 

Β2 Alexandroupoli – Ormenio 0,65 02:28 

Β3 Thessaloniki – Idomeni 0,67 00:56 

Β4 Strymonas – Promahonas 0,59 00:12 

 C Thessaloniki - Kozani – Florina 0,73 02:15 

 D Paleofarsalos – Kalambaka 0,76 00:45 

 Ε Larissa - Volos 0,74 00:55 

 F Inoi – Halkida 0,68 00:23 

 G1 SKA-Aeroporto 0,88 00:28 

 G2 SKA - Corinth 0,88 00:57 

H  

Rede 

Métrica 

H1 Ag. Anargyroi- Loutraki 0,53 01:40 

H3 Corinth-Patra 0,53 01:52 

H4 Patra-Pyrgos 0,53 01:32 

H5 Pyrgos-Kyparissia 0,53 01:10 

H6 Kyparissia-Kalamata 0,53 01:30 

I 

Piraeus - Thessaloniki Diakopto – 

Kalavryta 0,53 01:10 

 

 

1.1.3. Coef. período horário 

Período Coeficiente 

Pico 1,2 

Perto de pico 1,1 

Normal 0,9 

troço fora de pico  0,7 

 

1.2. Taxa de manutenção da linha: Preço base x Coef. qualidade linha x 

Coef. tipo comboio x comprimento secção 

1.2.1. Preço base    0,40 [€ por comboio-km] 

1.2.2. Coef. qualidade linha    [ver 1.1.2.] 

1.2.3. Coef. tipo comboio 

 Velocidade máxima [km/h] 

Peso por eixo 

[T./eixo] <=120 121-140 141-160 161-200 

<14,3 1 6 11 16 

14,3-16,3 2 7 12 17 

16,4-18,4 3 8 13 18 

18,5-20,4 4 9 14 19 

20,5-22,9 5 10 15 20 

tabela – categoria de comboio 

nota: depois de ter a categoria de comboio obtém-se o coeficiente de tipo 

comboio da tabela – categoria de comboio 

2. Regime de Desempenho 

O objectivo é definido como a percentagem dos comboios que chegam ao 

terminal com um atraso menor que o valor limite de atraso, para o período 

de referência. 

 

limite atraso para mercadorias: 15 min 

período de referência: 1 mês  

objectivo: 80 %  

minutos de atraso máximos pagos: 240  

compensação: 1 €/min  
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Holanda   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa base x distância+ taxa de excesso capacidade 

1.1. Taxa base: 

 

Cat. peso  

(T.) 

tarifa 

(€ por km) 

≤160 0,7700 

161 a 320  1,0950 

321 a 600 1,5300 

601 a 1600 2,4500 

1601 a 3000 2,9500 

≥3001 3,200 

 

1.2. Taxa de excesso capacidade  100 [€ por comboio por incidente] 

nota: por incidente entende-se a utilização do troço congestionado no período de ponta.  

2. Regime de Desempenho [contribuição de +0.04 € por vagão-km 

silencioso durante 4 anos e no máx. 120 km] 

3. Regime Compensação  [em caso de manutenção da infraestrutura o GI 

paga ao operador] 

Troços € Troços € 

Amersfoort – Deventer 500 Haarlem – Amsterdam Sloterdijk 700 

Amersfoort - Zwolle 300 Harmelen connection – Breukelen 700 

Amersfoort – Duivendrecht connection 700 Harmelen connection – Utrecht 100 

Amersfoort – Utrecht 500 ’s-Hertogenbosch – Lunetten 500 

Almelo – Mariënberg 100 Kijfhoek – Lage Zwaluwe 500 

Alphen a/d Rijn – Gouda 300 Leeuwarden – Groningen 1 100 

Amsterdam Centraal – Breukelen 500 Leeuwarden – Meppel 500 

Breda – Roosendaal 500 Meppel – Onnen 500 

Breda – Tilburg 500 Roermond – Sittard 1 100 

Breukelen – Utrecht 100 Gouda – Rotterdam Zuid 300 

Boxtel – Eindhoven 700 Deventer – Oldenzaal border 700 

Tilburg – Vught connection 300 Sittard – Eijsden border 500 

Beverwijk – Haarlem 700 Tilburg – Boxtel 500 

Eindhoven – Roermond 300 Tilburg – Vught connection 300 

Eindhoven – Venlo borde 700 Utrecht – Zevenaar Oost 100 

Gouda – Harmelen connection 300 Lage Zwaluwe – Breda 300 

Herfte connection – Mariënberg 900 Lage Zwaluwe – Roosendaal 1 100 

4. Energia  

4.1. Acesso à catenária   0,030164 [€ por kWh] 

1. Taxa de uso 

1.1. Taxa base 
1.2 Taxa de excesso 

capacidade 

2. Regime 
Desempenho 

3. Regime 
Compensação 

4. Energia 

4.1. Acesso à 
catenária 
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Hungria  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa base 1 + Taxa base 2 + Taxa estação 

1.1. Taxa base 1 

 linhas MAV  

(HUF / comboio-km) 

linhas GYSEV  

(HUF / comboio-km) 

 Cat I  Cat II  Cat III  Cat I  Cat II  Cat III 

comboio mercadorias (D) 391 370 200 262 260 160 

 

1.2. Taxa base 2            0,23 [HUF por T.-km] 

1.3. Taxa reserva  

2.1.1. MAV     572 [HUF por troço] 

2.1.2. GYSEV    377 [HUF por troço] 

3. Taxa estação 

 taxa 

(HUF / uso) 

tipo de estação MAV   tipo de estação 

GYSEV  

  Cat 

I 

 Cat 

II 

 Cat III Cat 

IV 

 Cat I  Cat 

II 

 Cat 

III 

comboio Estação 4500 2000 600 - 6000 4500 3000 

mercadorias O/D  

Estação 

intermédia  

3400 2400 1400 - 3000 2250 1500 

 

4. Taxa de acesso à catenária  

4.1. MAV    57 [HUF por comboio-km] 

4.2. GYSEV   180 [HUF por comboio-km] 

Irlanda   

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Serviços de operação + taxa de reserva  

1.1 Serviços de operação    0,01 [€ per T.-km] 

1.2 Taxa de Reserva               750 [€ por trajeto] 

2. Regime Desempenho  

2.1 Penalidade pelo atraso do operador 2% taxa do pacote mínimo de 

acesso 

2.1.1 Penalidade adicional de atraso: 1% taxa do pacote mínimo de 

acesso 

1. Taxa de uso  

1.3. Taxa de 
Reserva 

1.1. Taxa base 1 1.2. Taxa base 2 

2. Taxa 
estação 

3. Taxa de acesso à 
catenária 

1. Taxa de uso 

1.1. Serviços 
de operação 

1.2. Taxa de 
Reserva 

2. Regime de 
Desempenho 

4. Utilização 
Energia 
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2.2 Penalidade pelo atraso do gestor infraestrutura 2% taxa do pacote 

mínimo de acesso 

2.2.1 Penalidade adicional de atraso: 1% taxa do pacote mínimo de 

acesso 

nota: Aplicável a serviço de comboio de mercadorias  que chegue ao destino com pelo menos 15 

minutos de atraso 

3. Utilização energia       0,0007 [€ por T.-km] 

Itália   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço troço e nó + Preço nó-tempo + Outras taxas 

1.1. Preço troço e nó:  (Preço acesso rede fundamental) + max(Preço 

acesso rede secundária) +  (Preço acesso rede nó)  

1.1.1. Preço acesso rede fundamental  

4 categorias, baseada na linha: 50,5925 €, 55,9240 €, 58,5846 €  

ou 66,5767 € por utilização 

1.1.2. Preço acesso rede secundária  

linhas secundárias 47,9319 [€ por utilização] 

linhas de tráfego escasso   0,0000 [€ por utilização] 

 linhas AV/AC                     23,9660 [€ por utilização] 

1.1.3. Preço acesso rede nó  53,2634 [€ por utilização] 

1.2. Preço nó-tempo: Preço-distância + Preço-tempo  

1.2.1. Preço-distância: taxa de rede fundamental × distância rede 

fundamental × (a1 ×Pvelocidade+ a2 × Pdensidade + a3 × Putilização) + taxa 

de rede secundária × distância rede secundária 

1.2.1.1. taxa de rede fundamental 1,0312 [€ por km] 

1.2.1.2. distância rede fundamental [km] 

1.2.1.3. taxa de rede secundária  

1.2.1.3.1. linhas AV/AC 13,1196 [€ por km] 

1.2.1.3.2. outras linhas 1,0312 [€ por km] 

1.2.1.4. distância rede secundária [km] 

1.2.1.5. a1, a2, a3 a1 = 
1
/3 , a2 = 

1
/3, a3 = 

1
/3 

1.2.1.6. Pvelocidade = coeficiente baseado numa função discreta

  [coeficiente] 

             (   ),   (                )   
                

     
 

F(V) valor 
Pvelocidade 

de e incluindo até e excluindo 

0,0 0,2 1,0 

0,2 0,5 1,3 

1. taxa de uso 

1.1. Preço 
troço e nó 

1.1.1.Preço 
acesso rede 
fundamental 

1.1.2. Preço 
acesso rede 
secundária  

1.1.3. 
Preço 
acesso 
rede nó 

1.2. Preço 
nó-tempo 

1.2.1. 
Preço-

distância 

1.2.2. 
Preço-
tempo 

1.3. Outras 
taxas 

1.3.1. Ferry 
para Sicília 

1.3.2.Ferry de 2 vias 

1.3.3. Ferry de 4 
vias 

1.3.4. Ferry para 
Sardenha  

1.3.5. Ferry 
Garibaldi 

  

1.3.6. Ferry 
Logudoro 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
Reserva 

4. Taxa de consumo 
energia 

4.1.  
troço - km  

4.2. Taxa 
base de 
energia 
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0,5 1,0 3,0 

>1,0 5,0 

1.2.1.6.1. Vcomercial = velocidade comercial [km/h] 

1.2.1.6.2. Vref1  = velocidade referência para qualquer 

período [km/h] 

tipo linha 

Vref  [km/h] 

22:00-

06:00 

06:00– 

09:00 

09:00–

22:00 

Vmax  250 km/h 100 120 170 

linhas via dupla, vmax = 200 km/h 80 65 115 

linhas de via dupla tradicional 70 60 90 

linhas de via dupla em terreno 

difícil 
60 50 80 

linhas urbanas predominantemente 60 40 40 

linhas via única 50 50 70 

 

1.2.1.7. Pdensidade = coeficiente baseado num parâmetro de linha

 [coeficiente] 

ocupação de linha valor parâmetro Pdensidade 

< 50% 1 0,3 

50% - 75% 2 1,0 

75% 3 1,5 

1.2.1.8. Putilização= coeficiente baseado numa função discreta

 [coeficiente] 

             (   ),    (   )   
          

                             

        
                     

 

1.2.1.8.1. 1 , 2      

 1 = 85%, 2 = 15% 

1.2.1.8.2. v atual = velocidade atual [km/h] 

1.2.1.8.3. v ref2 = velocidade referência 80,0 [km/h] 

1.2.1.8.4. m atual = massa atual [T.] 

1.2.1.8.5. m ref = massa de referência  500,0 [T.] 

1.2.1.8.6. p atual = nº pantógrafos [nº pantógrafos] 

1.2.1.8.7. p ref = nº de pantógrafos de referência  

 [1,0 pantógrafo] 

1.2.2. Preço-tempo: Taxa base do nó por min. × Tempo × Coeficiente 

pico × Coeficiente tipo de uso 

1.2.2.1. Taxa base do nó por min.  1,0312 [€/min] 

1.2.2.2. Tempo     [min] 

1.2.2.3. Coeficiente Pico  

22:00 – 06:00  0,8 

06:00 – 09:00 
1,3 

09:00 – 22:00 
1,0 

1.2.2.4. Coeficiente tipo de uso  

1.2.2.4.1. com paragem na estação principal do nó 4,0 

1.2.2.4.2. sem paragem na estação principal do nó  1,0 

1.3. Outras taxas  

1.3.1. Ferry para Sicília   [€ por travessia] 

1.3.2. Ferry de duas vias [pax + mercadorias] 

taxa normal:   1704,49 € 

fora horário normal: 1866.82 € 1866,82 € 

1.3.3. Ferry de 4 vias [mercadorias]  
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taxa normal: 1581,53 € 

fora horário normal: 1724,22 €  1724,22 € 

1.3.4. Ferry para Sardenha [mercadorias] [€ por travessia] 

1.3.5. Ferry Garibaldi  16071,85 € 

1.3.6. Ferry Logudoro 7490,21 € 

2. Regime de Desempenho [+ / - € por min acima de um valor pré-definido 

até 20% de taxa de acesso] 

3. Taxa de Reserva [mínimo de  (Preço troço e nó) ou 50% de (Preço 

troço e nó+ Preço nó-tempo+ Taxa de consumo energia)] 

5. Taxa de consumo energia: ( troço - km) × taxa base de energia  

5.1.  troço - km = km da rede base + km da rede complementar [km] 

5.2. taxa base de energia     0,3320 [€/km] 

 

Irlanda  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso  

1.1. Mercadorias   7,01 [LVL por comboio-km] 

 

Lituânia   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: preço base + taxa reserva 

1.1. preço base - comboios mercadorias 0,0182 [LTL por T.-km] 

1.2. taxa reserva - comboios mercadorias 6,4372 [LTL por comboio-km] 

2. Regime de Desempenho   [não definido] 

3. Uso Eletricidade    4,19 [LTL por comboio-km] 

Luxemburgo  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço troço + Preço Capacidade/Escassez 

1. Taxa de 
uso 

1.1. Mercadorias 

1. Taxa de uso 

1.1 Preço base 
1.2. Taxa 
reserva 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Uso 
Eletricidade 

1. Taxa de uso 

1.1. Preço troço 

1.1.1. Preço 
base 

1.1.2. Coef. 
Peso 

1.1.3. Factor tipo 
comboio 

1.2 Preço Capacidade/Escassez 

1.2.1 Preço base 
1.2.2. Coef. 

rigidez 

1.2.3. Coef. atraso 

1.3. Taxa de 
Reserva  

2. Regime 
Desempenho 

3. Acesso à 
energia 
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1.1.  Preço troço: Preço base × coef. peso × factor tipo comboio × 

comprimento 

1.1.1. Preço base    1,658 [€ por comboio-km] 

1.1.2. Coef. peso 

1.1.3. Factor tipo comboio 

Peso 

Peso 

médio 
1.1.2 

Coef. peso  

1.1.3  

Factor tipo 

comboio    

0-400  200 0,8528  

0,3747 

400-800  600 1,1858  

800-1200  1000 1,3822  

1200-1600  1400 1,5290  

1600-2000  1800 1,6487  

2000-2400  2200 1,7510  

>2400  2600 1,8410   

leve 100 0,6927  0,4488 

1.2. Preço Capacidade/Escassez: Preço base × Coef. rigidez × Coef. 

atraso × Comprimento 

1.2.1. Preço base 

tipo linha Preço € por km 

Normal 0,00 

Congestionada 16,58 

1.2.2. Coef. rigidez 

atraso (min) Coef. atraso (min) Coef. 

<3 1-1,000 20 to 30 1-0,060 

3 to 5 1-0,375 30 to 40 1-0,043 

5 to 10 1-0,200 40 to 50 1-0,033 

10 to 15 1-0,120 50 to 60 1-0,027 

15 to 20 1-0,086 > 60 1-0,025 

1.2.3. Coef. atraso     1,0  [coeficiente] 

nota: A parcela 1.2. não é contabilizada porque segundo o diretório de rede não existem linhas 

declaradas como congestionadas 

1.3. Taxa de Reserva  

tipo troço Preço € por troço 

Normal (troço simples) 8,93 

troço especial 17,87 

Regular (por horário) 107,45 

2. Regime de Desempenho    [não definido] 

3. Taxa de acesso à energia  0,12 [€ por comboio-km] 

Noruega   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

2. Taxa de uso: Preço base 

2.1. Preço base 

2.1.1. até 25 T./eixo, transporte contentor 0 [NOK por T.-km] 

2.1.2. a cima 25 T./eixo                    0,0313 [NOK por T.-km] 

3. Regime de Desempenho    [não definido] 

4. Taxa de reserva         [não definida] 

1. Taxa de 
uso 

1.1. Preço base 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
reserva 

4. Taxa de 
infraestrutura

s especiais 
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5. Taxa de infraestruturas especiais 

5.1. Linha Gardermoen (Etterstad – Gardermoen) 

5.2. Estação Gardermoen          74,80 [NOK por utilização] 

5.2.1.1. Passagem comboios 17,50 NOK por comboio-km 

5.2.1.2. Estação Aeroporto  116,10 NOK por utilização 

5.2.1.3. Estação Lillestrøm  18,80 NOK por utilização 

6. Energia 

6.1. Preço administrativo  9 [NOK por MWh] 

6.2. Preço transmissão  60-85 [NOK por MWh] 

Polónia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa base [€ por km]; dependente da massa do material 

circulante e cat linha 

 

Massa [T.] 

Cat. linha Massa [T.] Cat. linha 

1 2 3 4 5 1 2 3 

comboio mercadorias com tração elétrica comboio mercadorias sem tração elétrica 

M ≤ 60 3,20  3,96 4,97 6,56 8,65 M ≤ 60 2,05 2,80 3,82 

60 < M ≤ 150 3,55  4,39 5,51 7,27 9,59 60 < M ≤ 150 2,39 3,23 4,35 

150 < M ≤ 300 4,16  5,14 6,46 8,52 11,24 150 < M ≤ 300 3 3,98 5,30 

300 < M ≤ 450 5,17  6,39 8,03 10,61 13,99 300 < M ≤ 450 4,01 5,23 6,88 

450 < M ≤ 600 6,18  7,65 9,61 12,69 16,74 450 < M ≤ 600 5,02 6,49 8,45 

600 <M ≤1100 8,56  10,63 12,75 17,41 22,69 600 <M ≤1100 7,41 9,47 11,59 

1100 <M ≤1500 12,60  15,48 18,02 22,87 25,65 1100 <M ≤1500 11,45 14,33 16,87 

1500 <M ≤2100 16,45   20,21 23,53 29,86 33,49 1500 <M ≤2100 15,30 19,06 22,37 

2100 <M ≤3000 20,30  24,94 29,04 36,85 41,33 2100 <M ≤3000 19,14 23,79 27,88 

M >3000 23,51  28,89 33,63 42,67 47,86 M >3000 22,35 27,73 32,47 

 

2. Regime de Desempenho [caso-a-caso, desconto para material circulante 

silencioso] 

3. Outras Taxas: taxa total x factor multiplicativo 

3.1. fora da carga calibrada, requer redução da velocidade limite de 10 

km/h no próximo troço 2,0× 

3.2. Alta carga de eixo 1,2× 

3.3. Baixa velocidade de operação 1,2x 

Portugal   

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

6. Taxa de uso: Preço base [€ por km]; dependente do tipo de tração e do 

tipo de linha 

No. 
mercadorias marchas mercadorias 

CK E CK NE CK E CK NE 

1. Taxa de uso 
2. Regime de 
Desempenho  

3. Outras 
Taxas 

1. Taxa de 
uso 

2. Regime de 
Desempenho 

3. Taxa de 
Reserva 

4. Serviços 
administrativos 

5. Energia 
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1 0,8 0,73 0,54 0,49 

2 0,89 0,8 0,59 0,54 

3 0,94 0,85 0,63 0,57 

4 1,16 1,06 0,77 0,71 

5 1,31 1,18 0,88 0,79 

6 1,44 1,31 0,96 0,88 

7 1,52 1,38 1,01 0,93 

8 1,61 1,46 1,07 0,97 

9 - 0,8 - 0,54 

10 - 1,21 - 0,81 

 

7. Regime de Desempenho 

7.1. Comboios de mercadorias:   [0,2 €/30 minutos atraso] 

8. Taxa de Reserva - antecedência de pedido de capacidade 

8.1. com prazo igual ou superior a 30 dias 0,03 [€ por comboio-km] 

8.2. entre 10 dias incl. e 30 dias excl.  0,04 [€ por comboio-km] 

8.3. entre 5 dias incl. 10 dias  excl.  0,05 [€ por comboio-km] 

8.4. com prazo inferior a 5 dias   0,08 [€ por comboio-km] 

9. Serviços administrativos 

9.1. Serviços tipo A:  152 € 

9.2. Serviços tipo B:   228€ 

9.3. Serviços tipo C:   304€ 

10. Uso de energia: definido pela companhia energética + 1500 [€ por mês] 

excl. imposto do serviço prestado pelo gestor de infraestrutura. 

 

Reino Unido  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: taxa de uso variável + tarifa de uso energia + tarifas comboio 

mercadorias + tarifa capacidade + tarifa fixa de acesso à infraestrutura 

1.1. Taxa de uso variável : dependente do tipo de veiculo [£ por veíc.-

milhas] 

1.2. Tarifa de uso energia 

1.2.1. DC terceiro carril  0,0574 [£ por 1000 T.-milhas] 

1.2.2.  AC Catenária  0,1076 [£ por 1000 T.-milhas] 

1.3. Tarifas comboio mercadorias 

1.3.1. Transporte carvão: taxa de derramamento carvão 0,2572 [£ por 

1000 T.-milhas] 

1.3.2. Transporte carvão: redução de investimento da taxa de 

derramamento 0,0243 [£ por 1000 T.-milhas] 

1.3.3. Transporte carvão: carvão ESI   0,5012 [£ por 

1000 T.-milhas] 

1.3.4. Transporte combustível 5,0795 [£ por 1000 T.-milhas] 

1. Taxa de uso 

1.1. taxa de 
utilização variável  

1.2. tarifa de 
utilização energia 

1.3. tarifas 
comboio 

mercadorias 

1.4.tarifa 
capacidade  

2. Regime de 
Desempenho  

3. Consumo 
energético 

3.1. Tarifa tipo 
concessionário e 
tipo de unidade 

de tração 

3.2.Distância 

3.3.Taxa de 
consumo  

3.4. Desconto 
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1.4. Tarifa capacidade : depende do dia da semana e do tipo de operador  

1.4.1. desconto  10% 

1.4.2. desconto   25% no fim de semana 

2. Regime de Desempenho  [+/-  £ por min, baseado no tipo de atraso] 

3. Consumo energético: (Tarifa × Distância × taxa de consumo) × (1 – 

Desconto) 

3.1. Tarifa tipo concessionário e tipo de unidade de tração  [£ por 

kWh] 

3.2. Distância [milhas] 

3.3. Taxa de consumo  [kWh por milhas] 

3.4. Desconto      

AC, serviço longa distância (>10 milhas entre estações) 16% 

AC serviço regional e suburbano (10 milhas entre estações) 
18% 

AC serviço local (2,1 milhas entre estações) 
20% 

DC 
15% 

Note: Retail Price Index Rate (01.2009-07.2013) = 17,1214% 

República Checa  

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso : Controlo de operações + Infraestrutura + taxa de 

reserva 

1.1. Operações de controlo = linha ( Preço das operações por km × 

comprimento da secção)  

1.1.1. Preço das operações por km - mercadorias  

 [CZK por km] 

Tipo secção CZK por km 

E,N,R 43,63 

Rede europeia (E) 43,63 

Rede nacional (N) 39,66 

Rede regional (R) 35,69 

1. Taxa de uso 

1.1. Controlo de 
Operações 

1.1.1. Preço das 
operações por km 

1.1.2. 
Comprimento da 

secção   

1.2. Infraestrutura 

1.2.1. Massa 
do comboio  

1.2.2. Factor 
de inclinação 

1.2.3. Factor de 
electrificação 

1.2.4. Preço da 
infraestrutura por 

km 

1.2.5. 
Comprimento da 

secção 

1.3. Taxa de 
Reserva  

2. Regime de 
Desempenho  
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1.1.2. Comprimento da secção   [km] 

1.2. Infraestrutura = 0,001 x massa do comboio x factor de inclinação x 

electrificação x linha (Preço da infraestrutura por km x comprimento da 

secção) 

1.2.1. Massa do comboio   [T.] 

1.2.2. Factor de inclinação 

1.2.2.1.  Comboio pendular   1,25  [coeficiente] 

1.2.2.2. Comboio não pendular   1,00 [coeficiente] 

1.2.3. F

actor de electrificação 

1.2.3.1.  Comboio elétrico   1,00 [coeficiente] 

1.2.3.2.  Comboio não eléctrico com motores EURO 2 ou 

melhor  1,06 [coeficiente] 

1.2.3.3. Comboio não eléctrico com motores inferiores a 

EURO 2  1,25 [coeficiente] 

1.2.4. Preço da infraestrutura por km  [CZK por 1000 T.-km] 

Tipo secção 
CZK por 1000 T.-km 

mercadorias 

E,N,R 57,81 

Rede europeia (E) 57,81 

Rede nacional (N) 48,17 

Rede regional (R) 36,13 

1.2.5. Comprimento da secção  km] 

1.3. T

axa de Reserva = K1 + K2 x comprimento troço (L) + K3 x dias        

[CZK] 

1.3.1. K1 - taxa relativa à preparação do horário e alocação de 

capacidade  [CZK] 

1.3.2. K2 – taxa relativa à construção do troço  [CZK por km] 

1.3.3. K3 – taxa relativa ao dia da alocação do troço [CZK por dia] 

 

2. Regime de Desempenho       [não definido] 

 

Produto K1 

[taxa-

CZK] 

K2 

[taxa-

CZK/k

m] 

K3 

[taxa-

CZK/

dia] 

a) Devido a pedido para atribuição de capacidade de infraestrutura 

para o calendário anual 
1700 8 10 

b) pedido atrasado para atribuição de capacidade de infraestrutura 

para o calendário anual 
1700 10 20 

c) pedido para atribuição de capacidade de infraestrutura dentro do 

horário normal 
1700 10 20 

d)  pedido para atribuição de capacidade de infraestrutura ad hoc  100 0 70 

e)  pedido para atribuição de capacidade de infraestrutura ad hoc 

na restante capacidade 
100 0 160 

f)  pedido de atribuição de capacidade de infraestrutura ad hoc para 

testar a segurança técnica do material circulante ferroviário 
480 0 70 

g) pedido de atribuição de capacidade de infraestrutura ad hoc para 

testar trajetos de veículos do tipo não aprovados ou trajetos com 

velocidade maior que a velocidade da linha local 

960 0 70 

h) pedido para atribuição de capacidade de infraestrutura ad hoc 

para um trajeto através de uma seção onde não existe operação 
1200 0 70 
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Roménia    

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço base(T.-km) + Preço base (CK) x 0,1 x comprimento 

1.1.  Preço base : T.-km x comprimento x [1 + (peso - Tmin) x Tonfactor]  

 [RON por T.-km] 

 

 

1.2. TMin nº mínimo de toneladas a cima das quais o factor Tonfactor é 

aplicado:  

 

 

 

1.3. Tonfactor para ser aplicado ao peso excedente do Tmin 

secção da linha A B C D R I 

TonFactor 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

1.4. Preço base (CK) 

secção da linha A B C D R I 

Taxa [Ron por CK] 8,49 8,22 8,03 7,59 5,63 3,16 

2. Taxa de reserva:       

  2,45 [RON por CK] 

notas: 

1. Estas taxas deverão ser aplicadas a traçados pedidos, até 6 meses antes da entrada em vigor 

do horário do próximo ano. A taxa deverá ser cobrada independentemente da categoria do 

comboio.  

2. Para os traçados pedidos ou alterados mais tarde, a pedido do operador, deverão ser aplicados 

os seguintes coeficientes à taxa de reserva.  

 

nº intervalo de tempo  coeficiente 

1 
após a entrada em vigor 

do calendário 

internacional 1,9 

fora de Gabarit 1,8 

contentores rápidos 1,7 

direto 1,6 

contentor de velocidade normal 1,5 

2 

 

entre 4 meses e a entrada 

em vigor do 

o calendário 

internacional 2,4 

fora de Gabarit 2,3 

contentores rápidos 2,2 

direto 2,1 

contentor de velocidade normal 2 

 

3, Para os traçados pedidos ou alterados mais tarde, a pedido do operador, os seguintes 

coeficientes serão aplicados à tarifa base devendo ser utilizados durante o período do horário de 

1. Taxa de uso 

1.1. Preço 
base (ton-km) 

 
  

1.2. TMin 1.3. Tonfactor 
1.4.Preço 
base [CK] 

2. Taxa de 
Reserva 

secção de linha A B C D E R I 

velocidade (km/h) 
121 - 

200 

91 - 

120 

51 - 

90 

0 - 

50 

0-50 

(FTR) 

<5 comboios 

por dia 

via 

estreita 

electrificado 5,49 5,16 5,03 4,76 4,74 3,7  

não electrificado 4,65 4,35 4,23 4 4 4 3 

secção da linha A B C D R I 

 TMin [T.] 60 60 60 60 60 60 



 118 

validade 

 

1 

 

após a entrada em vigor do 

calendário 

internacional 2,9 

fora de Gabarit 2,8 

contentores rápidos 2,7 

direto 2,6 

contentor de velocidade 

normal 

2,5 

 

Suécia  

Estrutura do sistema tarifário  

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Taxa base-dependente do tipo de linha 

1.1. Taxa base 

 

 

 

 

 

 

1.2. Taxa de reserva    0,0040 [SEK por T.-km] 

1.3. Taxas de infraestruturas especiais  

1.3.1. Ligação Öresund - parte sueca  2800 [SEK por utilização] 

1.3.2. Taxa passagem Stockholm, Göteborg and Malmö 250 [SEK por 

utilização] 

nota: aplica-se a dias de semana entre 7.00-9.00 horas e 16.00-18.00 horas 

1.3.3. Estação Gardermoen  61,50 [SEK por utilização] 

1.4. Outras taxas 

1.4.1. Taxa de seguro de acidente  0,88 [SEK por CK] 

1.4.2. Taxa operação     0,10 [SEK por CK] 

1.4.3. Acesso à estação   0,0 [SEK por utilização] 

2. Regime de Desempenho 

2.1. Gestão operacional e  da infraestrutura 15 [SEK por 15min de 

atraso acumulado] 

2.2. Operador 15 [SEK por 15min de atraso acumulado] 

1. Taxa de 
uso 

1.1. Taxa 
base 

1.2. Taxa 
de reserva 

1.3. Taxa de 
infraestrutura

s especiais 

1.4. Outras 
taxas 

2. Regime 
Desempenho 

2.1. Gestão 
operacional e 

da 
infraestrutura 

2.2. 
Operador 

 
linhas alta 

ocupação 

linhas 

ocupação 

média 

linhas de baixa 

ocupação 

mercadorias 

 [SEK por 

comboio-km] 

3 0,60 0,20 



 119 

Suíça  

Estrutura do sistema tarifário 

 

Cálculo da tarifa 

1. Taxa de uso: Preço mínimo + contribuição marginal + Preço da energia 

variável +/- Bónus/Penalidade 

1.1. Preço mínimo: preço mínimo de trajeto + Sobretaxa de paragem + 

Preço mínimo variável de peso +  Sobretaxa de ambiente + Sobretaxa 

de mercadorias perigosas + Bónus para comboios de mercadorias não 

poluidores sonoros + Desconto ETCS  + outras taxas 

 

1.1.1. Preço mínimo de trajeto: preço mínimo de trajeto por categoria x 

coef. de pedido de hora de pico x coef. qualidade da linha 

1.1.1.1. Preço mínimo de trajeto por categoria [CHF por 

comboio-km] 

Categoria rede 
 

A 
3,42 CHF por comboio-km 

B 
1,42 CHF por comboio-km 

C 
1,05 CHF por comboio-km 

nota: A e B: A diferença de preço entre as categorias de rede A e B baseia-se no funcionamento, 

na manutenção, no alarme e nas instalações de socorro 

C: A categoria da rede C só compreende seções de via única com um baixo nível de oferta de 

instalações. Trata-se de seções com cruzamentos bastante distantes (> 5 km) e instalações 

públicas básicas (só acessível por via férrea). 

1.1.1.2. Coef. de pedido de hora de pico  [coeficiente] 

Secções sem coef. de pedido de pico 
1 

Vias de bitola standard muito utilizadas 
2 

nota: Horários de pico são considerados de segunda a sexta, 6:00-8:59 e 16:00-18:59. Domingos 

são considerados como feriados, por isso, o coeficiente de procura aplicada nesses dias tem o 

valor de 1. Outros feriados nacionais: 1 e 2 de Janeiro, Sexta-feira de Santa, Ascensão, 

Pentecostes, 1 Agosto, 25 e 26 de Dezembro 

 

1.1.1.3. Coef. qualidade da linha  [coeficiente] 

 

A - Serviço de longa distância para passageiros de operador 

concessionado 

1,25 

B - Outros serviços de passageiros de operador 

concessionado 

1,00 

1. Taxa de uso 

1.1. Preço mínimo  

1.1.1. Preço mínimo de 
trajeto 

1.1.2. Coef. de pedido 
de hora de pico  

1.1.3. Coef. qualidade 
da linha 

1.1.4. Sobretaxa de 
paragem  

1.1.5. Preço mínimo 
variável de peso 

1.1.6. Sobretaxa de 
ambiente 

1.1.7. Sobretaxa de 
mercadorias perigosas  

1.1.8. Desconto ETCS  

1.2. Contribuição 
marginal 

1.2.1. Operadores 
concessionados 

1.2.2. Operadores 
não 

concessionados 

1.3. 
Energia 
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C – Trajeto de comboio não concessionado  
0,70 

D – trajeto de comboio de mercadorias com tempos de 

espera de pelo menos 15 minutos, trajetos para comboios 

com paragens intermédias, motores de leves 

 

0,60 

Nota: No caso de viagens nos troços Lötschberg e Gotthard Base Tunnel, o 

coeficiente da próxima categoria mais alta é sempre usado para as categorias 

C e D. 

1.1.2. Sobretaxa de paragem  

Sobretaxa de paragem em secções de tráfego misto [2 CHF por paragem] 

Nota: Em todas as estações que se encontram numa secção de tráfego misto, é adicionado para 

cada comboio uma sobretaxa de paragem  

Nota: No caso de comboio de passageiros de unidades acopladas, caso estas sejam separadas 

ou acopladas numa estação, o custo adicional de paragem é apenas aplicado uma vez por 

operação. 

Nota: Esta sobretaxa também é aplicada em paragens de tipo partida e destino. 

1.1.3. Preço mínimo variável de peso: preço mínimo de peso x coef. de 

desgaste 

preço mínimo de peso 
0,0027 [CHF por T.-km] 

coef. de desgaste 
ainda não definido (assumido o 

valor de 1) 

1.1.4. Sobretaxa de ambiente 

Sobretaxa para comboio de tração a Diesel    0,003 

[CHF per T.-km] 

1.1.5. Sobretaxa de mercadorias perigosas (excl. para comboio de 

mercadorias) 

Sobretaxa de mercadorias perigosas  0,02 [CHF por eixo-

km] 

1.1.6. Bónus para comboios de mercadorias não poluidores sonoros 

  

tipo 1 – Os veículos equipados com freios de disco e com 

diâmetro da roda de maior ou igual a 50 centímetros  

- 0,03 CHF 

por eixo-km 

tipo 2 – Os veículos equipados com cepos de freio 

compósitos ou freios a tambor e com um diâmetro da roda 

de 50 centímetros ou maior 

- 0,02 CHF 

por eixo-km 

tipo 3 - Os veículos equipados com os sistemas de 

travagem acima mencionados e com um diâmetro da roda 

de 50 centímetros ou menor 

- 0,01 por 

eixo-km 

1.1.7. Desconto ETCS  

Desconto por pertencer a ETCS 25 [CHF por unidade] 

Nota: Quando pedido, é concedido um desconto sobre o preço mínimo para viagens nos troços 

em que esteja instalado o sistema de controlo europeu (ETCS). O desconto só será usado a 

partir de 2015. 

1.1.8. Outras taxas 

1.1.8.1. Taxa de cancelamento 

≥ 61 dias antes do dia da operação 
0,10 CHF por comboio-km 

31–60 dias antes do dia da operação 
0,50 CHF por comboio-km 

 

30 dias antes da operação o e as 17:00 da 

véspera 

0,80 CHF por comboio-km 

depois das 17:00 do dia anterior à 
1,20 CHF por comboio-km 
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operação 

trajetos para comboio que fazem paragens 

intermédias 

0,10 CHF por comboio-km 

 

1.1.8.2. Sobretaxa anúncio de alteração  

Ordens sobre o trajeto feitas depois das 17:00 na véspera da operação 

 50 [CHF por ordem] 

1.1.8.3.  Alteração de trajeto sem perda de receita 

Alteração de trajeto 200 [CHF por alteração] 

1.2. Contribuição Marginal 

1.2.1. Operadores concessionados 

serviços de longa distância de 

passageiros  

13% 

serviços regionais de passageiros 
8% 

 

1.2.2. Operadores não concessionados   0,0027 [CHF 

por km oferecido] 

1.3. Energia: taxa de consumo de energia x factor rede  

  



 122 

 

A.2 - Parâmetros dos sistemas tarifários  

 AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV NL NO PL PT RO SE SK SL UK Σ 

Tipo linha x x             x   x x x   x           x x x x x x x 14 

Distância x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x 27 

Peso total x x x x x x x x   x     x x x x x   x   x   x x x x x 21 

Peso por eixo                       x               x               2 

Tipo de tração x     x           x                       x x   x x   7 

janela horária x     x     x         x     x                         5 

Dia da semana                                                     x 1 

tipo de comboio   x     x               x                 x           4 

Tipo secção   x   x x x x     x x                                 7 

Velocidade   x       x           x     x               x         5 

Acesso ao nó                             x                         1 

Densidade de ocupação linha                             x   x             x       3 

Nº pantógrafos                             x                         1 

Tipo de paragem  

(O;D; intermédia) 

  x                     x   x                         3 

Cat. Estação   x                     x                             2 

Tipo de serviço       x         x   x             x           x       5 

Paragem em secções de tráfego misto       x                                               1 

Tipo de mercadorias       x                                             x 2 

Tipo de freios       x                                               1 

Nº eixos       x                                               1 

 ETCS        x                                               1 

Tipo de operadores       x       x         x                             3 
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volume reservado anual.                 x                                     1 

Atraso                                 x                     1 

Incidente                                     x                 1 

Tipo de alimentação energética                                                     x 1 

Σ 5 8 2 12 4 4 4 3 4 4 4 5 7 2 9 2 4 2 3 2 3 4 5 5 4 4 6  
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A.3 – Resultados dos corredores nacionais 

País Áustria Origem Viena Destino Salzburgo 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 947,61 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 947,61 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético não aplicável 

Taxa média por km 3,00 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 315,64 km 

 

 

 

 

 

País Bélgica Origem Namur Destino Antuérpia 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 198,57 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de 

linha 
193,35 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de 

estação 
5,22 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
preço 

mercado 

Taxa média por km 5,22 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 96,77 km 
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País Bulgária Origem Sófia Destino Svilengrad 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 876,70 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 876,70 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à energia/catenária não incluída 

 

Consumo energético não aplicável 

Taxa média por km 2,73 € 

Taxa de câmbio 1 EUR =1,9558 BGN 

comprimento troço 321,56 km 

 

  

 

País: Dinamarca Origem Copenhaga Destino Padborg 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 276,64 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 276,64 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 3,87 € 

Taxa de câmbio 
1 EUR 

=7,4585 DKK 

comprimento troço 330,3 km 
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País Eslováquia Origem Bratislava Destino Zilina 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 503,49 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 452,96 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
50,53 € 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 2,24 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 202,46 km 

 

 

 

País  Eslovénia Origem Maribor Destino Liubliana 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 20,67 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 20,67 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 

não incluída 

 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 0,13 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 155,84 km 
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País Espanha Origem Madrid Destino Irún 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 125,56 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 125,56 € 
horário de 

partida: 
20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 0,19 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 646,8 km 

 

 

 

País Estónia Origem Tallinn Destino Narva 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 60728 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de 

linha 
1 60728 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 6,61 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 243,09 km 
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País: Finlândia Origem Helsínquia Destino: Turku 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 342,84 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 342,84 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 1,78 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 193,04 km 

 

 

País França Origem Perpinhão Destino Metz 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 908,46 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 671,24 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
237,22 € 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 1,77 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 945,1 km 
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País: Grécia Origem Atenas Destino Salónica 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 069,72 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 069,72 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 

não incluída 

 

  

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 2,17 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 493,42 km 

 

 

 País Holanda Origem Amesterdão Destino Arnhem 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 232,75 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 232,75 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 

não incluída 

 

 

 

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 2,45 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 95 km 
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País  Hungria Origem Budapeste Destino Sopron 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 507,13 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 451,85 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 13,37 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
41,92 € 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 2,05 € 

Taxa de câmbio 
1EUR=299,28 

HUF 

comprimento troço 220,1 km 

 

 

 

   

 

 

País  Irlanda Origem Dublin Destino 
Dundalk 

Clarke 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 922,88 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 922,88 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 9,62 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 95,91 km 
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País  Itália Origem Bolonha Destino Roma 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 2 028,29 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 2 028,29 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 4,96 € 

Taxa de câmbio 
não 

aplicável 

comprimento troço 408,84 km 

 

 

 

País  Letónia Origem Riga Destino: Valka 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 673,99 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 673,99 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 

não 

incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 9,98 € 

Taxa de câmbio 

1 EUR 

=0,7025 

LVL 

comprimento troço 167,76 km 
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 País Lituânia Origem Vilnius Destino Joniskis 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 881,63 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 881,63 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 3,25 € 

Taxa de câmbio não aplicável 

comprimento troço 271,43 km 

 

 

 

País  Luxemburgo Origem Luxemburgo Destino Troisvierges frontière 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 75,84 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de 

linha 
66,38 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de 

estação 
0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
9,46 € 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 0,86 € 

Taxa de câmbio 
não 

aplicável 

comprimento troço 76,8 km 
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 País Noruega Origem Halden Destino: Oslo 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 0,00 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 0,00 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à energia/catenária 
não 

incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 0,00 € 

Taxa de câmbio 
não 

aplicável 

comprimento troço 136,69 km 

 

 

 

País  Polónia Origem Varsóvia Destino Katowice 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 756,57 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 756,57 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 4,64 € 

Taxa de câmbio 
1 EUR 

=4,2595PLN 

comprimento troço 378,18 km 
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País Portugal Origem Lisboa Destino Vilar Formoso 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 622,00 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 622,00 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à energia/catenária 
não 

incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 1,45 € 

Taxa de câmbio 
não 

aplicável 

comprimento troço 
429,46 

km 

 

 

 

País  Reino Unido Origem Londres Destino Liverpool 

Taxas Pressupostos 

Taxa total: 688,73 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha: 659,44 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação: 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária: 

não 

incluída 

 

Consumo energético: 
Preço 

mercado 

Taxa média por km: 2,01 € 

Taxa de câmbio: 
não 

aplicável 

comprimento troço: 
328,76 

km 
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País: República Checa Origem Praga Destino Ostrava 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 1 546,76 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 1 546,76 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético não incluído 

Taxa média por km 2,23 € 

Taxa de câmbio 1 EUR =25,83 CZK 

comprimento troço 356,78 km 

 

 

 

 

País  Roménia Origem Bucareste Destino Brasov 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 614,53 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 614,53 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 

 

não incluída 

 

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 3,73 € 

Taxa de câmbio 

1 EUR 

=4,4598 

RON 

comprimento troço 164,69 km 
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País  Suécia Origem Malmo Destino Estocolmo 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 713,56 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 713,56 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 10 vagões / 140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

  

Consumo energético 
Preço 

mercado 

Taxa média por km 0,90 € 

Taxa de câmbio 
1 EUR 

=8,6887 SEK 

comprimento troço 792,83 km 

 

 

 

País: Suíça Origem Chiasso Destino Basel 

Taxas Pressupostos 

Taxa total 552,18 € peso comboio: 960 T. 

Taxa total de uso de linha 552,18 € horário de partida: 20:00 

Taxa de uso de estação 0,00 € comprimento: 
10 vagões / 

140 m 

Taxa de acesso à 

energia/catenária 
não incluída 

 

Consumo energético Preço mercado 

Taxa média por km 1,64 € 

Taxa de câmbio 
1 EUR =1,2392 

CHF 

comprimento troço 336,66 km 
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2. Áustria 

O segmento ferroviário selecionado para a Áustria é de 315,64 km entre o ponto de origem a cidade de Viena e o ponto de destino a cidade de Salzburgo que custará na 

totalidade 947,61 € a cada comboio, assim o valor médio por quilómetro será de 3,00 €. O valor da taxa total engloba somente a taxa total de uso de linha. 

O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos.  

3. Bélgica 

No caso do segmento ferroviário belga, este tem 96,77 km entre a cidade de Namur e a cidade de Antuérpia que custará na totalidade 193,35 € a cada comboio, assim o 

valor médio por quilómetro será de 5,22 €. O valor da taxa total engloba a taxa total de uso de linha e a taxa de acesso a estações. 

O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos.  

4. Bulgária 

Na Bulgária a tarifa total cobrada é de 876,70 € pelos 321,56 km que distanciam Sófia de Svilengrad, o que origina um valor médio por quilómetro de 2,73 €. O valor da 

taxa total engloba a taxa total de uso de linha 

O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos.  

5. Dinamarca 

O segmento definido dinamarquês, de Copenhaga a Padborg, tem de comprimento 330,3 km custa 276,64 €, o que resulta numa taxa média de 3,87 €. O valor da taxa 

total engloba unicamente a taxa total de uso de linha. 

O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso sofre alguns aumentos bruscos ao longo do percurso, o primeiro e o segundo saltos referem-se a taxa de 

capacidade cobrada pela passagem nas secções respectivamente: Vojens – Vamdrup e Hvidovre remote - Høje Taastrup, enquanto que o último refere-se à passagem 

do comboio pela infraestrutura Great Belt fixed link. 
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6. Eslováquia 

Na Eslováquia a tarifa total cobrada é de 503,49 € pelos 202,46 km que ligam Bratislava a Zilina, o que resulta num valor médio por quilómetro será de 2,24 €.O valor da 

taxa total engloba a taxa total de uso de linha de 452,96 € e a taxa de acesso à energia de 50,53 €. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é 

proporcional ao número de quilómetros percorridos.  

7. Eslovénia 

Na Eslovénia a tarifa total cobrada é de 20,67 € pelos 155,84 km que ligam Maribor a Liubliana, o que resulta num valor médio por quilómetro será de 0,13 €. O valor da 

taxa total de uso de linha é 100% da taxa total. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

8. Espanha 

Em Espanha a tarifa total cobrada entre Madrid e Irún é de 125,56 € que distam 646,8 km de distância, o que resulta num valor médio por quilómetro de 0,19 €. O valor 

da taxa total de uso de linha é 100% da taxa total. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

9. Estónia 

O segmento entre Tallinn e Narva de 243,09 km custará no total 1 60728 €, o que perfaz um valor elevado médio por km de 6,61 €. O valor da taxa total de uso de linha 

é 100% da taxa total. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

10. Finlândia 

O segmento finlandês entre Helsínquia e Turku de 193,04 km custará no total 342,84 €, o que resulta num valor médio por km de 1,78 €. O valor da taxa total de uso de 

linha é 100% da taxa total. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 
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11. França 

Em França o segmento escolhido é de Perpinhão a Metz que se distanciam de 945,1 km, o que custará na passagem do comboio 1 908,46 € em que 12,43% destes é a 

taxa de acesso à energia. O valor médio por quilómetro é 1,77 €. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros 

percorridos. 

12. Grécia 

O seguinte segmento começa em Atenas e termina em Salónica, o que faz 493,42 km de distância e custará na passagem do comboio 1 069,72€. O valor médio por 

quilómetro é 2,77€. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

13. Holanda 

O seguinte segmento holandês começa em Amesterdão e termina em Arnhem, o que faz 95 km de distância e custará na passagem do comboio 232,75 €. O valor 

médio por quilómetro é 2,45€. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

14. Hungria 

Na Hungria o segmento definido começa em Budapeste e termina em Sopron, o que perfaz 220,1 km de distância e custará na passagem do comboio 507,13 €. O valor 

médio por quilómetro é 2,05€. A taxa total é formada por 89,10% pela taxa de uso de linha, 8,27% pela taxa de acesso à energia e 2,64% pela taxa de acesso à 

estação. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

15. Irlanda 

Na Irlanda o segmento definido começa em Dublin e termina em Dundalk Clarke a norte, o que faz 95,91 km de distância e custará na passagem do comboio 922,88 €. 

O valor médio por quilómetro é 9,62 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é 

proporcional ao número de quilómetros percorridos. 
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16. Itália 

Na Itália o segmento definido começa em Bolonha e termina em Roma, o que faz 408,84 km de distância e custará na passagem do comboio 2028,29 €. O valor médio 

por quilómetro é 4,96 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que quando o troço se trata de uma “linha” 

o valor a cobrar cresce mais do que quando se trata de uma zona de “nó”.  

17. Letónia 

Na Letónia o ponto de origem do segmento é Riga e o de destino é Valka, que se encontram a 167,76 km de distância e a passagem do comboio custará 1673,99 €. O 

valor médio por quilómetro é 9,98 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é 

proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

18. Lituânia 

Na Lituânia o ponto de origem do segmento é Vilnius e o de destino é Joniskis, que se encontram a 271,43 km de distância e a passagem do comboio custará 881,63 €. 

O valor médio por quilómetro é de 3,25 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é 

proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

19. Luxemburgo 

O segmento ferroviário selecionado para o Luxemburgo compreende 76,8 km entre o ponto de origem a cidade de Luxemburgo e Troisvierges frontière, que custará na 

totalidade 75,84 € a cada comboio, assim o valor médio por quilómetro será de 0,86 €. O valor da taxa total engloba 87,52% da taxa total de uso de linha e 12,48% da 

taxa de acesso à energia. Observando o gráfico acumulativo conclui-se que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos.  



 141 

20. Noruega 

O segmento ferroviário selecionado para a Noruega é constituído por 136,69 km entre Halden e Oslo, valor que que não é taxado pelo facto do comboio escolhido ter 

um peso por eixo inferior a 25 toneladas.  

21. Polónia 

Na Polónia o corredor é definido pelo ponto de origem Varsóvia e o de destino Katowice, que se encontram a 378,18 km de distância e a passagem do comboio custará 

1756,57 €.O valor médio por quilómetro é 4,64 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso 

é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

22. Portugal 

Em Portugal o corredor é definido pelo ponto de origem Lisboa e o de destino fronteiriço Vilar Formoso, que se encontram a 429,46 km de distância e a passagem do 

comboio custará 622,00 €. O valor médio por quilómetro é 1,45 €. A taxa total é formada unicamente pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra 

que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

23. Reino Unido 

No Reino Unido o respetivo corredor é definido pelo ponto de origem Londres e o de destino fronteiriço Liverpool, que se encontram a 328,76 km de distância e a 

passagem do comboio custará 688,73 €. O valor médio por quilómetro é 2,01 €. A taxa total é formada pela taxa de uso de linha e pela taxa de acesso à energia. O 

respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 



 142 

24. República Checa 

Na República Checa o corredor ferroviário é definido pelo ponto de origem Praga e o de destino Ostrava, que se encontram a 356,78 km de distância e a passagem do 

comboio custará 1546,76 €. O valor médio por quilómetro é 2,23 €. A taxa total é formada pela taxa de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa 

de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 

25. Roménia 

 A tarifa total cobrada na Roménia entre Bucareste e Brasov é de 614,53 € no espaço físico de 164,69 km distância, o que resulta num valor médio por quilómetro de 

3,73 €. O valor da taxa total é 100% constituída pela taxa total de uso de linha. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de 

quilómetros percorridos. 

26. Suécia 

O valor total taxado na Suécia é de 713,56 €  entre Malmo e Estocolmo, estas cidades encontram-se a 792,83 km de distância, o que resulta num valor médio por 

quilómetro de 0,90 €. O valor da taxa total de uso de linha é 100% da taxa total. O respectivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de 

quilómetros percorridos. 

27. Suíça 

 

A tarifa total cobrada na Suíça entre Chiasso e Basel é de 552,18 € no espaço físico de 336,66 km distância, o que resulta num valor médio por quilómetro de 1,64 €. O 

valor da taxa total de uso de linha é 100% da taxa total. O respetivo gráfico acumulativo mostra que a taxa de uso é proporcional ao número de quilómetros percorridos. 
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A.4 – Comparação de resultados de corredores nacionais com EICIS 

    Dissertação EICIS Δ  Validação tipo de erro 

País Origem-Destino Total 2013 km Total 2013 km Total 

2013 

km Total 

2013 

km valor segmentação sem 

info. 

AT Wien Hbf (in Wbo) - 

Salzburg Hbf (in Sb) 

947,61 € 315,64 947,99 € 315,66 0,38 0,02 ✓ ✓ - - - 

BE Namur - Antwerpen Dam 198,57 € 95,00 0,00 € 96,78 -198,57 1,78 x ✓ o     

BG Sófia-fronteira com Grécia 876,70 € 321,56 - - - - x x     o 

CH Chiasso - Basel SBB 552,18 € 336,66 1 407,74 € 315,91 855,56 -20,75 x x o o   

CZ Praha hlavni nadrazi - 

Ostrava hlavni nadrazi 

1 546,76 € 356,78 600,25 € 356,76 -946,51 -0,02 x ✓ o     

DE Gremberg Rnw - Mannheim 

Rbf Gr N 

568,77 € 253,47 568,75 € 253,46 -0,02 -0,01 ✓ ✓ - - - 

DK København H - Padborg 1 276,64 € 330,30 973,87 € 330,3 -302,77 0 x ✓ o     

EE Narva riigipiir-Tallinn 1 607,28 € 243,09 - - - - x x     o 

ES Abroñigal - Irún 125,56 € 646,80 71,15 € 646,8 -54,41 0 x ✓ o     

FI Helsinki asema - Turku 

asema 

342,84 € 193,04 108,17 € 193,02 -234,67 -0,02 x ✓ o     

FR-

compensação 

Metz-Ville - Perpignan 1 908,46 € 945,10 4 010,72 € 940 2102,26 -5,1 x ✓ o     

FR-excl. 

compensação 

Metz-Ville - Perpignan 4 731,71 € 945,10 4 010,72 € 940 -720,99 -5,1 ✓ ✓ - - - 

GR Athens-Thessaloniki (CO1) 1 069,72 € 493,42 - - - - x x     o 

HU Budapest-Jozsefvaros - 

Sopron 

507,13 € 220,10 538,01 € 220,1 30,88 0 x ✓ o     
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IE Dublin Connolly - border 

Northern Ireland  

922,88 € 95,91 - - - - x x     o 

IT Bologna C.Le -Roma Termini 2 028,29 € 408,84 372,98 € 156,6 -1655,31 -252,243 x x o o   

LT Vilnius-Joniskis fronteira 881,63 € 271,43 - - - - x x     o 

LU Luxembourg - Troisvierges 

frontière 

75,84 € 76,80 87,45 € 76,8 11,61 0 x ✓ o     

LV Riga - Valka 1 673,99 € 167,76 - - - - x x     o 

NL Amsterdam Centraal -

Arnhem 

232,75 € 95,00 268,74 € 95 35,99 0 ✓ ✓ - - - 

NO Halden stasjon - Oslo S 

(delstr.) stasjon 

0,00 € 136,69 0,00 € 136,71 0,00 0,02 ✓ ✓ - - - 

PL Warszawa Gdanska Os. - 

Katowice Ligota 

1 756,57 € 378,18 3 920,18 € 378,19 2163,62 0,01 x ✓ o     

PT Lisboa - Vilar formoso 622,00 € 429,46 - - - - x x     o 

RO Bucareste - Brasov 614,53 € 164,69 - - - - x x     o 

SE Malmö godsbangård - 

Stockholms c 

742,34 € 792,83 420,21 € 792,86 -322,12 0,03 x ✓ o     

SK Bratislava Hlavna Stanica- 

Zilina 

503,49 € 202,46 2 077,38 € 202,44 1573,90 -0,02 x ✓ o     

SL Maribor -  Ljubljana  20,67 € 155,84 173,78 € 155,86 153,11 0,02 x ✓ o     

UK London(Paddington) - 

Liverpool(Edge Hill) 

688,73 € 328,76 - - - - x x     o 
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A.5 : Compatibilização dos corredores internacionais com os nacionais 

 

 

Pares ODs nacionais incluído 

corredor 1 

IT:Bolonha - Roma x 

AT:Viena - Salzburg x 

DE:Colónia - Mannheim x 

corredor 2 

DE:Colónia - Mannheim x 

CZ: Praga - Ostrava x 

SK: Bratislava - Žilina x 

HU: Budapeste - Sopron x 

corredor 3 

FR:Perpinhão - Metz x 

IT:Bolonha - Roma x 

SL: Lubliana-Maribor √

AT:Viena - Salzburg x 

HU:Budapeste - Sopron √

RO:Bucareste - Brasov √

corredor 4 

PL:Varsóvia - Katowice x 

SK: Bratislava - Zˇilina √

AT:Viena - Salzburg √

corredor 5 
GR:Atenas - Tessalónica √

BG:Sófia - Svilengrad x 

corredor 6  

PT:Lisboa - Vilar Formoso x 

ES:Madrid - Irún √

FR:Perpinhão - Metz x 

BE:Namur - Antuérpia √

corredor 7 
SE:Malmo - Estocolmo x 

NO:Halden - Oslo x 

corredor 8 

DE:Colónia - Mannheim x 

DK:Copenhaga - Padborg √

SE:Malmo - Estocolmo √

corredor 9 

PL:Varsóvia - Katowice √

CZ: Praga - Ostrava x 

AT:Viena - Salzburg x 

corredor 10 

IT:Bolonha - Roma x 

CH:Chiasso Cargo - Basel x 

DE:Colónia - Mannheim x 

BE:Namur - Antuérpia x 

corredor 11 
LT:Vilnius - Joniskis √

LV:Riga - Valka √

EE:Tallinn - Narva x 

corredor 12 

PL:Varsóvia - Katowice x 

LT:Vilnius - Joniskis x 

LV:Riga - Valka √

EE:Tallinn - Narva x 

corredor 13 

DE:Colónia - Mannheim x 

FR:Perpinhão - Metz x 

LX:Luxemburgo - Troisviergesfrontière x 

BE:Namur - Antuérpia √

NL:Amesterdão - Arnhem x 
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B.1 – comparação de resultados dos corredores internacionais com EICIS 

Corredores OD 
Dissertação EICIS Δ  

Total 2013 km Total 2013 km Total 2013 km 

1-IT-AT-DE   6 958,20 € 1133,53 4 048,34 € 1133,50 -2909,86 -0,03 

Itália Bolonha - Brennero 3 724,20 € 346,41 825,13 € 346,44 -2899,07 0,03 

Áustria Staatsgrenze nächst Steinach in Tirol  - Staatsgrenze nächst Scharnitz 208,17 € 71,34 197,54 € 71,32 -10,63 -0,02 

Alemanha Mittenwald Grenze - Hannover Hbf 3 025,83 € 715,78 3 025,67 € 715,75 -0,16 -0,03 

2-DE-CZ-SK-HU   3 843,28 € 1282,32 70 301,74 € 1282,29 66458,46 -0,03 

Alemanha Hamburg-Hausbruch DB-Grenze - Bad Schandau Grenze 1 094,39 € 529,71 1 504,49 € 529,72 410,10 0,01 

República Checa Decin-statni hranice - Lanzhot-statni hranice 1 990,39 € 463,31 754,94 € 463,30 -1235,44 -0,01 

Eslováquia Kuty Statna Hranica - Sturovo Statna Hranica 600,38 € 219,4 67 806,80 € 219,38 67206,42 -0,02 

Hungria Szob Hatar - Budapest-Jozsefvaros  158,12 € 69,9 185,09 € 69,90 26,97 0,00 

3-FR-IT-SL-HU-RO   10 593,92 € 2506,13 4 372,08 € 1885,04 -6221,84 -621,09 

França Lyon Saint Clair - Modane 421,06 € 218,5 1 110,36 € 234,70 689,30 16,20 

Itália Modane (IT) - Villa Opicina 6 068,50 € 640,15 1 586,10 € 665,94 -4482,40 25,79 

Eslovénia Sezana - Sentilj Meja 29,52 € 285,46 318,32 € 285,49 255,97 0,03 

Áustria Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - Staatsgrenze n. Baumgarten 611,84 € 255,38 862,98 € 255,41 251,14 0,03 

Hungria Soproni Elagazas  - Biharkeresztes Hatar 999,70 € 446,5 494,32 € 443,50 -505,38 -3,00 

Roménia Fronteira - Bucareste  2 463,30 € 660,137 - - x x 

4-PL-SK-AT   3 572,55 € 1068,89 83 774,60 € 891,34 80202,05 -177,55 

Polónia Warszawa Wschodnia Tow. - Zwardoń 1 822,81 € 430,56 x x x x 

Eslováquia Skalite Statna Hranica  - Devínska Nováves 666,29 € 267,924 82 291,91 € 260,47 81625,62 -7,45 

Áustria Marchegg - Salzburg Hbf (in Sb) 1 083,45 € 370,4 1 482,69 € 370,40 399,24 0,00 

5-BG-GR   2 105,20 € 868,26 - - x x 

Bulgária Kulata - sugar refinery 628,97 € 220,66 - - x x 

Grécia Stathmos - Athens 1 476,23 € 647,60 - - x x 
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6-PT-ES-FR-BE   2 841,88 € 2799,28 120,26 € 1345,67 -2721,62 -1453,61 

Portugal Lisboa - Elvas fronteira 230,24 € 275,61 - - x x 

Espanha Badajoz - Irun 204,02 € 1097,1 120,26 € 1097,10 -83,76 0,00 

França Hendaye  - Mont-ST-Martin-Frontiere FR-BE 1 939,49 € 1178 - - x x 

Bélgica Aubange(fronteira) - Antwerpen 468,13 € 248,57 0,00 € 248,57 -468,13 0,00 

7-SE-NO   430,30 € 611,24 253,41 € 611,26 -176,89 0,02 

Suécia Stockholms c - Charlottenberg riksgräns 430,30 € 478,1 253,41 € 478,14 -176,89 0,04 

Noruega Magnor stasjon - Oslo S (delstr.) stasjon 0,00 € 133,14 0,00 € 133,12 0,00 -0,02 

8-DE-DK-SE   2 718,45 € 1416,25 2 954,96 € 1416,29 236,51 0,04 

Alemanha Hannover Nordhafen DB-Grenze - Flensburg fronteira 999,55 € 356,76 999,59 € 356,78 0,04 0,02 

Dinamarca Padborg - Øresund Midt 1 158,92 € 358,4 1 321,32 € 358,40 162,40 0,00 

Suécia Peberholm - Stockholms c 559,99 € 701,09 634,05 € 701,11 74,06 0,02 

9-PL-AT   4 438,81 € 1009,29 7 804,60 € 1 009,29 € -4438,81 -1009,29 

Polónia Gdynia Port - Zebrzydowice (Gr.) 3 278,86 € 714,35 7 259,26 € 714,35 3980,40 0,00 

República Checa Petrovice u Karvine-statni hranice - Breclav-statni hranice 942,84 € 211,37 344,43 € 211,37 -598,41 0,00 

Áustria Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - Wien Hbf (in Wbo) 217,11 € 83,57 200,91 € 83,57 -16,20 0,00 

10-IT-CH-DE-BE   5 216,42 € 1197,42 3 443,41 € 1197,39 -1773,01 -0,03 

Itália Genova Brignole  - Domodossola  2 798,87 € 225,43 536,83 € 225,39 -2262,04 -0,04 

Suíça Iselle di Trasquera - Basel Netzgrenze 387,73 € 235,72 1 114,27 € 235,72 726,54 0,00 

Alemanha Basel Bad Rbf (Gr A) - Aachen West Grenze 1 792,34 € 589 1 792,31 € 589,00 -0,03 0,00 

Bélgica Montzen Frontiere - Antwerpen-Centraal  237,48 € 147,27 0,00 € 147,28 -237,48 0,01 

11-LT-LV-EE   4 416,19 € 676,46  - - x x 

Lituânia Vilnius - Joniskis fronteira 918,64 € 271,43 - - x x 

Letónia fronteira - Valka 2 429,03 € 243,42 - - x x 

Estónia Valga - Koidula piir 1 068,53 € 161,61 - - x x 

12-PL-LT-LV-EE   5 397,26 € 1198,67 333,52 € 333,52 -5063,74 -865,15 

Polónia Waw. Gdn.A Osob. - fronteira PL/LT 466,77 € 361,83 1 921,32 € 333,52 1454,55 -28,31 

Lituânia fronteira PL/LT - fronteira LT/EE 751,25 € 329,44 - - x x 

Letónia fronteira LT/EE - Valka 2 443,38 € 244,86 - - x x 
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Estónia Valga - Tallin 1 735,86 € 262,54 - - x x 

13-DE-FR-LX-BE-NL 1 352,14 € 646,98 1 395,29 € 646,98 43,15 0,00 

Alemanha Karlsruhe West DB/KVVH - Kehl Grenze 280,57 € 79,36 280,53 € 79,35 -0,04 -0,01 

França Strasbourg - Ville - Zoufftgen (IE) 367,71 € 202,8 903,50 € 202,80 535,79 0,00 

Luxemburgo Bettembourg frontière - Kleinbettingen frontière 35,29 € 35,5 40,96 € 35,50 5,67 0,00 

Bélgica Starpenich - Frontiere - Essen-Grens 521,08 € 269,12 0,00 € 269,13 -521,08 0,01 

Holanda Roosendaal grens - Rotterdam Stadion 147,49 € 60,2 170,30 € 60,20 22,81 0,00 
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