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Nota Introdutória 
O presente documento foi elaborado pro bono, no espírito da colaboração entre cidadãos 
e a administração pública para a promoção de um desenvolvimento harmonioso e 
esclarecido de todo o território, tendo sido elaborado com base em informação livremente 
disponível e sem qualquer trabalho de campo. Assim, muito embora o documento tenha 
sido elaborado por cidadãos com conhecimentos formais na maioria dos assuntos aqui 
abordados, e pese os esforços envidados para que toda a informação aqui contida seja 
exata, não é de todo possível garantir a inexistência de erros e incongruências, dada a 
ausência de uma estrutura formal de acompanhamento de elaboração do documento. É 
assim aconselhado que qualquer decisão que possa vir a ser tomada com base neste 
documento, seja obrigatoriamente validada de forma formal por entidades terceiras, 
juridicamente habilitadas a tal e que possam assumir responsabilidade pelos dados a 
serem validados. Pretendemos assim, apenas chamar a atenção para os vários aspetos 
envolvidos na implantação de uma linha de caminho-de-ferro, adaptados a um caso 
concreto, para que a partir daqui se possa discutir esclarecidamente, os pressupostos para 
um estudo de viabilidade.  
 
Adicionalmente, grande parte deste documento foi produzido antes da crise sanitária 
global provocada pelo coronavírus COVID-19. Assim, algumas incongruências surgirão 
ao longo dele, mas que deverão ser vistas à luz das práticas de planeamento de médio e 
longo prazo que, em grande parte, optam por considerar, de uma forma geral, um 
inevitável regresso futuro à realidade pré-crise sanitária, pelo que toda a linha evolutiva 
da procura que se tem verificado no AFSC, expectavelmente será retomada após o fim da 
crise sanitária a curto ou médio prazo. 
 

Enquadramento 
Os Aeroportos são muito mais do que meios para movimentar pessoas e bens. São um 
componente central para o desenvolvimento económico urbano e regional. O efeito dos 
Aeroportos no desenvolvimento regional ocorre através de dois canais: a sua capacidade 
para movimentar tanto pessoas como carga. Tradicionalmente, a argumentação sobre 
aeroportos centra-se principalmente à volta da sua capacidade para mover bens, 
mercadorias, e dos negócios e indústrias que crescem impulsionados por essa capacidade. 
No entanto, na Economia de hoje, a capacidade de mover pessoas que geram e partilham 
conhecimento é ainda mais importante (Florida, 2012). 
 
Daqui resulta que as acessibilidades a qualquer infraestrutura aeroportuária são 
fundamentais. Hodiernamente, não só por razões de sustentabilidade económica, mas 
acima de tudo por razões de sustentabilidade ambiental e ferramenta incontornável ao 
combate às alterações climáticas, a Ferrovia Pesada tem um importante papel a cumprir. 
 
Segundo o estudo macrogeográfico “Airport rail links and economic productivity: 
Evidence from 82 cities” (Murakami, Yurika Matsui, HironoriKato, 2016), a relação 
positiva entre as ligações ferroviárias aos aeroportos e os ganhos de produtividade 
económica é notável. De acordo com este estudo empírico, prova-se que as cidades com 
ligações ferroviárias aos seus aeroportos tenham promovido a produtividade em toda a 
região metropolitana por meio de reduções nos custos locais de transporte e nos custos 
ambientais, melhorias na acessibilidade ao mercado regional e, por sua vez, mudanças na 
localização de negócios orientados para a aviação nos sistemas de produção global-local. 
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Problemática  
O aeroporto Francisco de Sá Carneiro (AFSC) é um aeroporto internacional situado a 
cerca de 10 km a Norte da Cidade do Porto, com o terminal de passageiros localizado no 
concelho da Maia, junto a Moreira.  Este aeroporto tem vindo a sofrer um forte aumento 
da procura, tendo sido utilizado por 13,1 milhões de passageiros em 2019, crescendo 9,8% 
em relação ao ano anterior (VINCI, 2021). Há também um claro empenho, por parte de 
vários stakeholders, em criar condições para que o referido crescimento ocorra de forma 
sustentada (Público, 2017). É público que esse crescimento poderá ir até aos 15 milhões 
de passageiros, apoiado por melhorias na infraestrutura aeroportuária (TVI, 2007). Por 
outro lado, se considerarmos o impacto da COVID-19 na procura do AFSC, observamos 
que foi o aeroporto com menor quebra percentual de tráfego em Portugal Continental 
(64,3%) quando comparados os períodos homólogos de janeiro a julho de 2019 e 2020. 
Isto é um bom indicador que o AFSC serve um hinterland funcional não turístico que não 
pode ser negligenciado e que deve ser potenciado. 
 
 

 
Ilustração 1 - Tráfego de passageiros nos aeroportos de Portugal - fonte: Atividade dos Transportes - Estatísticas 

Rápidas do Transporte Aéreo, INE 2020 

 
As acessibilidades ao AFSC podem ser consideradas boas, em particular ao nível das 
acessibilidades rodoviárias, com fácil acesso à rede de autoestradas que serve a Área 
Metropolitana do Porto e daí à restante rede rodoviária nacional. O AFSC é também 
servido por transportes coletivos públicos rodoviários e ferroviários ligeiros que estão, no 
entanto, orientados para um serviço à cidade do Porto e subúrbios a norte desta. 
Excetuam-se deste cenário ligações rodoviárias diretas, de frequência variável, a algumas 
localidades minhotas e galegas. É, no entanto, geograficamente patente que o hinterland 
do AFSC se estende desde a Galiza até ao Mondego e pelo interior Norte (em face das 
distâncias e da organização da rede viária e de transportes). 
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Do seu hinterland natural, uma área com grande potencial de crescimento da procura é a 
Galiza. Desde sempre que a gestão do AFSC investe neste objetivo. No entanto, devemos 
reconhecer, que é difícil “vender” um aeroporto a uma região de um país vizinho quando 
as acessibilidades reais se resumem à solução rodoviária, por norma cara e cansativa. 
Daqui não concluímos de imediato que o Aeroporto do Porto não seja atrativo para a 
Galiza: apenas resulta que não será sempre atrativo. E a diferença entre não ser sempre e 
ser quase sempre retira ao Aeroporto do Porto um volume que lhe permitiria ganhar outra 
escala (Cunha, 2016). 
 
O acesso ao AFSC em transporte público coletivo a partir de vastas áreas do seu 
hinterland efetivo e potencial, está assim limitando pela funcionalidade e eficácia da 
cadeia de enlaces entre transportes o que vai atuar como uma barreira à expansão da área 
de influência do AFSC, por parte dos utilizadores de transporte público para acesso ao 
mesmo. Para o utente, essas barreiras manifestam-se sob a forma da necessidade de 
múltiplos títulos de transporte, associada a sistema tarifários complexos; necessidade de 
transbordo entre diferentes modos de transporte com necessidade de mobilidade pedonal 
entre diferentes áreas não adjacentes, sem garantias de informação e apoio; incertezas 
quanto à qualidade de serviço de diferentes operadores, entre outras situações. Dada a 
natureza altamente central dos serviços prestados pelos aeroportos internacionais, há uma 
grande disponibilidade dos passageiros aéreos em ultrapassar as dificuldades de acesso 
aos mesmos, pelo que perante necessidade de uso do AFSC, muitos utentes optam 
certamente pelo transporte individual, seja privado, seja público (Táxi, Uber, etc.), para 
aceder de forma prática ao AFSC. 
 
O modo ferroviário tradicional, apoiado nas redes ferroviárias nacionais, consegue obviar 
a muitos dos obstáculos que obstam ao acesso aos aeroportos em transporte público em 
virtude da imutabilidade geográfica associada à sua infraestrutura; da simplicidade 
percebida pelos utilizadores na navegação das estações, mesmo em caso de transbordo; a 
certeza de existência de informação e de alguém para prestar informações, ainda que 
remotamente; título de transporte único desde a estação de origem até ao destino e ainda 
informação clara acerca da viagem, em particular da hora prevista de chegada. 
 
O terminal de passageiros do AFSC dista cerca de dois quilómetros da Rede Ferroviária 
Nacional (RFN) portuguesa, a partir da Linha de Leixões. Entre a Linha de Leixões e a 
aerogare do AFSC nada obsta à implantação de uma via ferroviária em virtude de se tratar 
de território não urbanizado ou de prestação serviços de armazenagem de contentores. 
Há, portanto, uma densidade muito baixa de ocupação do território, assumindo apenas 
maior complexidade a transposição do vale do Rio Leça e do nó rodoviário da A41 
associado ao acesso ao AFSC. Será assim possível a construção económica de um ramal 
ferroviário à Linha de Leixões, com encargos financeiros que não deverão ser 
especialmente elevados em função da distância e dos benefícios ambientais, económicos 
e sociais que poderão advir duma estação ferroviária no AFSC ligada, através da RFN, 
ao seu hinterland. Esta infraestrutura contribuirá assim para alcançar mercados a que o 
transporte rodoviário coletivo e o Metro do Porto se revelam incapazes de chegar, quer 
pela sua natureza ponto a ponto quer pela sua natureza de transporte urbano/suburbano.    
Importa assim, tanto quanto nos é possível, apurar a forma genérica em os moldes em que 
tal ligação deverá ser implantada e quais a condições para ser efetivamente viável. Para 
tal propomo-nos: 
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1. Apurar de que forma o comboio se poderá destacar em relação aos outros meios 
de transporte, em particular num contexto de sustentabilidade e, 
simultaneamente, contribuição para o desenvolvimento do AFSC. 

2. Olhar para as ligações ferroviárias existentes e aferir de que forma as mesmas 
contribuirão, ou não, para a fiabilidade e viabilidade deste ramal.  

3. Investigar a melhor forma para que esta ligação seja uma ferramenta para 
potenciar o uso da ferrovia no hinterland do AFSC. 

4. Determinar os factos e eventos que possam constituir um obstáculo à viabilidade 
desta ligação ferroviária. 

   

Limitações dos atuais modos de acesso ao AFSC 
 
O AFSC, enquanto interface entre os meios de transporte aéreo e terrestre, dispõe de 
vários modos de transporte terrestre para aceder ao mesmo, baseado na ferrovia e rodovia. 
Os modos rodoviários são, reconhecidamente, os mais flexíveis, mas pecam pelos custos 
externos associados ao seu uso, em particular no caso do transporte individual e, em muito 
menor escala, no transporte coletivo em face das suas reduzidas emissões por passageiro 
transportado. No entanto, os custos externos, em particular ambientais, do transporte 
coletivo podem ser bastante assinaláveis, em particular em eixos com bastante saturação 
(veja-se o exemplo de Londres, conforme relatado por Shankleman (2015)) pelo que o 
modo ferroviário se assume como uma alternativa compatível com os pressupostos 
ambientais atuais.  
 
Assim, a implantação de uma ligação em Metro Ligeiro entre o AFSC e a cidade do Porto, 
foi um importante passo no aumento da sustentabilidade e da acessibilidade ao AFSC, ao 
providenciar uma ligação direta entre o mesmo e a cidade que o ancora, bem como ao 
sistema de transportes da AMP e à rede ferroviária nacional. Contudo, esta ligação, cuja 
função primordial é assegurar a mobilidade das populações da AMP, em particular os 
movimentos pendulares, pelo que a ligação ao AFSC é meramente complementar, em 
particular derivado da proximidade de um eixo suburbano, que proporcionou que a 
ligação do Metro do Porto ao AFSC tivesse um custo quase marginal. Por outro lado, a 
conceção minimalista da rede na cidade do Porto ditou que apenas existam dois eixos 
físicos na cidade, com a linha que é predominantemente Leste – Oeste a ter um troço 
central entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão onde circulam 5 das 6 linhas do 
Metro do Porto, com os consequentes constrangimentos de capacidade, cuja resolução 
não está prevista na próxima leva de prolongamento da rede. 
 
Em face deste constrangimento operacional, a linha Violeta, que é um pequeno ramal de 
1,5 km da linha Vermelha que serve quase em exclusivo o AFSC, está seriamente 
condicionada na oferta implementada, havendo já queixas da falta de capacidade de oferta 
por parte do Metro do Porto, ainda que pontuais (Jornal de Notícias, 2017). 
Adicionalmente, as composições destinadas ao aeroporto, em virtude da natureza dos 
passageiros transportados, vêm a sua capacidade de transporte limitada pela quantidade 
assinalável de bagagem que estes passageiros transportam e podem diminuir a capacidade 
de embarque e desembarque das composições até cerca de 25%, sendo esta capacidade 
de embarque e desembarque um importante fator na capacidade de circulação ferroviária 
(Heuvel, 2015).  
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Assim, perante estas limitações, estamos em crer que não será possível ao Metro do Porto, 
nos próximos anos, almejar acompanhar adequadamente o crescimento do AFSC 
enquanto meio preferencial de acesso ao mesmo em transporte público, 
independentemente da origem/destino do passageiro no hinterland do AFSC. A criação 
de um ramal ferroviário, ligando a linha de Leixões ao terminal de passageiros do AFSC 
permitiria que o Metro do Porto se focasse em garantir o acesso às diferentes partes da 
cidade do Porto, áreas da AMP servidas pelo Metro do Porto e respetivos meios 
rodoviários complementares de rebate, enquanto a ferrovia pesada providenciaria um 
acesso direto, ou semidirecto facilitado (em virtude da possibilidade de adquirir o bilhete 
direto no percurso ferroviário e não ter de se deslocar entre instalações de diferentes 
modos de transporte) a uma área substancialmente maior do que aquela que, atualmente, 
o Metro do Porto consegue oferecer.  
 

Provável área de captação de passageiros do AFSC 
 
Antes que se possa analisar o formato da oferta de 
transporte ferroviário pesado a partir do AFSC, 
importa procurar determinar o hinterland do mesmo. 
A estrutura do território nacional é caracterizada 
pela bicefalia urbana das Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto, tendo o desenvolvimento das 
infraestruturas de mobilidade, que procuram suprir a 
atratividade natural que as mesmas, historicamente, 
geraram entre si, servido de suporte a uma crescente 
litoralização da economia e da população nos 
interstícios entre as mesmas, levando ao 
aparecimento do Eixo Urbano Atlântico. Este 
estende-se desde Setúbal até ao Norte da Galiza, 
dado que a forte proximidade que, desde há muito, 
caracterizam as relações entre o Minho/Douro 
Litoral e a Galiza, e que levaram a uma sobreposição 
de fenómenos que deram origem a este quase 
contínuo urbano ao longo do Centro e Norte do 
Litoral Atlântico Ibérico. 
 
Adicionalmente, o desenvolvimento da atividade 
turística no Litoral Algarvio, levou ao surgimento de 
um eixo urbano ao longo do litoral do Algarve, cuja 
sazonalidade histórica tem vindo a decrescer com a 
crescente fixação de comunidades estrangeiras na 
região, sem que as mesmas percam os vínculos aos 
países de origem.  
 
Esta composição territorial, levou assim à afirmação de um modelo aeroportuário 
continental centrado em duas grandes áreas metropolitanas e num eixo urbano turístico 

Ilustração 2: Concentração populacional em 
volta do Porto e Lisboa - fonte: Lopes (2011) 
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com grande procura, gerando assim a atual situação da existência de três aeroportos 
internacionais em Portugal Continental1.  
 
No caso do Algarve e do Aeroporto de Faro, é empiricamente observável que a 
mobilidade regional se organiza em função dos centros urbanos do litoral, do qual Faro 
faz parte, mas que a rede de transportes de topo se organiza em função de Lisboa. A 
hinterland do aeroporto de Faro será assim praticamente limitada ao Algarve, 
eventualmente estendendo-se até partes da Andaluzia, em face da clara segregação física 
da região em relação ao restante território continental, que leva à existência de vastos 
territórios de baixíssima densidade populacional a separar esta região do resto de Portugal 
Continental. 
  

Lisboa e Porto, com a sua atratividade 
enquanto centros urbanos de primeira 
categoria, beneficiam da organização da 
rede de transportes de topo nacional que 
tende a organizar-se em função deles, pelo 
que o acesso aos aeroportos de pelo menos 
uma destas cidades, a partir de qualquer 
ponto do país, não impõe quaisquer 
obstáculos de monta. A viabilidade destes 
aeroportos é assim plenamente assegurada, 
não só por uma procura apoiada num 
volume urbano de proximidade 
significativo, mas também por uma vastas 
hinterlands próprias desprovidas de outras 
alternativas de acesso ao transporte aéreo, 
em face das suas baixas densidades 
populacionais. 

Tendo em conta a organização dos sistemas 
urbanos e os eixos de mobilidade, conforme 
tipificados no Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) de 2006 e em Rodrigues (2009), 

verificamos que temos algumas pistas relativamente aos hinterlands aeroportuários dos 
aeroportos de Lisboa e do Porto.  
 
No que toca ao hinterland do AFSC, toda a região a Norte do rio Douro tem um sistema 
de mobilidade configurado em função da atratividade da AMP, pelo que este é um 
hinterland natural do AFSC. Já o território interior a Sul do rio Douro, com uma rede 
rodoviária e ferroviária, historicamente configurada em relação a Lisboa, onde há 
localidades que dispõem de transportes diretos para Lisboa, mas o mesmo não sucede 
para o Porto, pese a distância à cidade do Porto ser, por vezes, perto de metade da distância 

 
1 Existe ainda o Aeroporto Internacional de Beja, atualmente sem voos regulares, cujo aparecimento se 
deve a um complexo conjunto de fatores, tendo tido uma procura quase nula (6624 passageiros desde a 
inauguração até ao fim de 2014, segundo o jornal Público(2017A)) desde a sua inauguração em Abril de 
2011, pelo que a sua existência não é relevante no panorama aeroportuário nacional.  

Ilustração 3 - Relações interurbanas e rurais-urbanas 
(2011). Fonte: 1ª revisão PNPOT 
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a Lisboa mas com uma orografia e clima desafiantes que tornam o território entre o vale 
do Rio Douro e o Eixo Viseu – Guarda muito pouco atrativo, com uma malha viária 
principal pouco densa e as vias rodoviárias dedicadas à mobilidade nacional a serem 
predominantemente Norte -Sul até à A25.  
 
A A25 serve de fio condutor da fronteira Norte do Sistema Metropolitano do Centro 
Litoral que preenche o interstício entre os Arcos Metropolitanos de Lisboa e Porto, 
caracterizando-se por ser um polígono policêntrico que se prolonga pelo interior até aos 
contrafortes do Maciço Central e cujos principais centros urbanos são Aveiro, Coimbra, 
Leiria e Viseu, sendo um importante sistema urbano desprovido de acessibilidades 
aeroportuárias internacionais próprias.  Esta região, bem como o seu prolongamento ao 
longo da A25, tem um sistema de mobilidade que, fruto da sua posição central, permite 
aceder indistintamente à AMP e à AML, graças às excelentes acessibilidades terrestres, 
existindo transportes públicos rodoviários frequentes para ambas as AM. No entanto, 
estando a AMP fisicamente mais próxima das áreas mais densamente povoadas desta 
região, o AFSC poderá facilmente ser a infraestrutura aeroportuária preferencial, se se 
considerar o acesso é feito por modo rodoviário individual. Na ferrovia, a existência 
limitada de transporte direto na generalidade da região à AMP (apenas existem os 
comboios rápidos da linha do Norte), por oposição à existência de comboios diretos de 
toda a região para a AML, não deverá ser, atualmente, um meio preferencial de acesso à 
AMP, fora do eixo ao longo da linha do Norte. A construção prevista duma concordância 
na Mealhada, poderá facilitar a criação de ligações diretas AMP às Beiras, como já existiu 
em tempos até finais dos anos 1990 através do comboio académico Castelo Branco – 
Porto ou através do Sud Expresso, que também tinha carruagens diretas ao Porto. E de 
facto, a implantação física da rede de transportes rodoviários parece concordar com estes 
dados. O que poderemos chamar o Arco das Beiras, formado pelo arco urbano Castelo 
Branco, Covilhã, Guarda, Viseu, apresenta relações funcionais que não podem ser de 
forma alguma ser negligenciadas.  
 
Para além da provável sobreposição de hinterlands referida anteriormente, o território a 
Sul do Sistema Metropolitano do Centro Litoral e também os territórios a Sul do Maciço 
Central, farão logicamente parte do hinterland aeroportuário de Lisboa, incluindo-se o 
Algarve para eixos que não tenham relações aéreas diretas com a região. Adicionalmente, 
a Região Autónoma da Galiza, em virtude das históricas relações entre ambas as regiões, 
que inclusive levou à criação da Euro-região transfronteiriça de Galiza – Norte de 
Portugal, faz também parte do hinterland do AFSC. Pese a Galiza ter infraestruturas 
aeroportuárias ao longo do eixo atlântico, com aeroportos na Corunha, Santiago de 
Compostela e Vigo, a mesma revela-se incapaz de competir com o AFSC em virtude da 
reduzida oferta de destinos, com a agravante da existência de sobreposição parcial de 
rotas que partem de território galego. O AFSC oferece assim, não só mais destinos, mas 
também maiores frequências, em virtude da ausência da pulverização de tráfego presente 
nos aeroportos da Galiza. Como é percetível pelo quadro de destinos disponíveis a partir 
de cada aeroporto da região o aeroporto Francisco Sá Carneiro destaca-se pela sua 
evolução positiva ao aumentar o seu número de destinos, bem como a sua pluralidade.  
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Ilustração 4 - Destinos servidos a partir dos aeroportos do Porto e Galiza - fonte: elaboração própria com dados 

ANA e AENA 

 
 Já em 2006, num ano em que o AFSC foi utilizado por cerca de 3,1 milhões de 
passageiros, o Correio da Manhã publicava que “Sá Carneiro ganha passageiros 
galegos”, referindo que se voava do Porto, em low-cost para “14 destinos de sete países 
da Europa” e que “todos os dias, cerca de 30 cidadãos galegos rumam de autocarro para 
o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, a fim de apanharem o avião para várias 
cidades europeias, incluindo Barcelona” (Correio da Manhã, 2006). No ano de 2011, o 
diretor do AFSC, Fernando Vieira, afirmava que “Os últimos números sobre os 
passageiros galegos que usam o aeroporto do Porto é de 12%. Há um ano era de 10% e 
há uns anos era de somente 2 ou 3%. Temos sido cada vez mais interessantes para os 
passageiros aéreos que habitam na Galiza” (Jornal de Negócios, 2011), o que 
representava, à altura, cerca de 600 mil passageiros ou cerca de 1650 passageiros/dia. À 
luz destas e de outras afirmações feitas ao longo da última década, a Galiza aparenta ter-
se tornado parte do hinterland natural do AFSC, existindo pelo menos sete as ligações 
rodoviárias em transporte público, aos dias úteis, entre Vigo e o AFSC (02/2020). 
 
Considerando as hinterlands referidas e citando Esteves (2014), que na sua dissertação 
de mestrado aponta para a existência de hinterlands aeroportuárias razoavelmente 
similares às aqui referidas, é-nos possível apresentar uma estimativa aproximada da 
população residente nos hinterlands aeroportuários do AFSC, Aeroporto General 
Humberto Delgado (AGHD) e dos aeroportos galegos, de acordo com o tempo de viagem 
automóvel até aos mesmos. 
 

 
Ilustração 5 -População vs. Isócronas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Galiza – fonte Esteves (2014) 

Concomitantemente, a reduzida dimensão territorial de Portugal continental, torna 
possível uma sobreposição significativa de hinterlands de aeroportos em função dos 
destinos, ou voos, disponíveis num aeroporto, em particular nos voos de menor 
frequência. Num determinado dia não existindo ligação direta a Lisboa, ou sendo muito 
cara, o passageiro pode, em certas circunstâncias, optar por uma ligação para o Porto ou 
Faro, sabendo que, chegado a Portugal continental, pode facilmente chegar a qualquer 
ponto do Continente, de forma económica e relativamente rápida. Estamos empiricamente 
cientes da existência deste fenómeno, inclusive por experiência própria e, embora 
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desconhecendo o seu impacto na procura, aparenta não ser um fenómeno não 
negligenciável e que poderá até ser encorajado pela melhoria das ligações das 
infraestruturas aeroportuárias às suas hinterlands contribuindo assim para uma ligeira 
otimização das ligações aéreas. Este argumento adiciona-se assim à longa lista de 
motivações para suportar a ligação direta do AFSC à rede ferroviária nacional, seja para 
transportes regionais (nacionais ou transfronteiriços) ou nacionais.  
 
Olhando para mais longe da AMP, podemos verificar que, para além da população 
potencial ser superior, as redes de transporte estão já hoje largamente organizadas, ou a 
caminho de se organizar, de acordo com os crescentes padrões difusos de mobilidade 
moderna. Neste contexto, as áreas urbanas de menor dimensão têm tido uma crescente 
atratividade de transporte comercial, o que levou a que a AMP seja hoje bastante 
acessível, sendo possível, mesmo com o atrito criado pelas condições de acessibilidade 
entre o aeroporto e os pontos de conexão da cidade do Porto ao resto do país. Estimamos 
assim que, considerando os horários de transporte público à data do início de 2020, perto 
de nove milhões de habitantes em Portugal tivessem a possibilidade de chegar ao AFSC 
antes das 13h, a partir das suas sedes de concelho, sem viagem noturna envolvida 
(obviamente, em alguns casos, envolve partidas matinais, mas raramente antes das cinco 
horas). 
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Ilustração 6 - Acessibilidades ferroviárias ao AFSC - fonte: autores 

Independentemente do exercício que efetuamos para tentar determinar o quão extenso é 
o hinterland do AFSC para que, não só, se melhor possa servir o mesmo com o intuito de 
aumentar a densidade de captação de passageiros mas, também, aumentar a dimensão 
geográfica do hinterland do AFSC,  a sua ligação multimodal à região metropolitana onde 
se insere deve também ser desenvolvida. Na atual configuração, em muitos casos, à 
exceção dos residentes na área próxima do aeroporto, muitos dos residentes em 
municípios do Grande Porto, sejam eles passageiros ou funcionários ligados ao AFSC 
têm de efetuar complexos exercícios de acesso ao mesmo, que envolvem o 
atravessamento da cidade do Porto, em regra usando o Metro do Porto, com os incómodos 
que isso acarreta. A construção de uma ligação ferroviária entre o AFSC e a Rede 
Ferroviária Nacional, potenciaria uma revolução na mobilidade para o aeroporto ao 
permitir a redução significativa dos tempos de viagem, em relação a outros meios de 
transporte, e criaria também um novo eixo suburbano viável ao longo da Linha de 
Leixões, criando novos interfaces, em particular com o Metro do Porto, aumentando a 
cobertura ferroviária e a conectividade das linhas suburbanas do Grande Porto. 
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Mais recentemente, em outubro de 2020, foi tornada pública a decisão do governo 
pretender ligar os aeroportos e capitais de distrito num novo Plano Ferroviário Nacional 
“assente num modelo em rede, que inclua linhas, ramais e trajetos interligados” (Público 
2020). Segundo o Público (2020), um dos eixos a ligar será o eixo Porto – Trás-os-
Montes, “através de uma diagonal que saia do Porto e atravesse toda aquela região até 
Espanha” e outro será inserir Viseu de novo na rede ferroviária nacional. Tudo isto poderá 
reforçar a ligação do AFSC ao seu hinterland, potenciando a sua importância como peça 
fundamental para o desenvolvimento da região Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustração 7 - Municípios a partir dos quais é possível chegar ao AFSC em T.P. antes das 
13h – fonte: elaboração própria. 
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Ilustração 8 - Tempo mínimo de viagem entre as sedes de concelho do continente e o a AFSC - fonte: elaboração 
própria 
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Oferta e Traçados  
Pese as propostas feitas neste documento serem perfeitamente exequíveis, em sede de 
projeto técnico, ocorrerão certamente ajustes ao mesmo, em particular na área do terminal 
do AFSC onde os detalhes do formato da estação serão determinados à luz das 
necessidades operacionais apuradas a partir de estudos específicos para o efeito.  
 
Estas propostas presumem, e implicam, a duplicação da Linha de Leixões e Concordância 
de São Gemil, em toda a sua extensão para que exista capacidade adequada à procura 
gerada pelo ramal do AFSC. Adicionalmente, vários outros melhoramentos e decisões 
estratégicas deverão ocorrer relativamente à Linha de Leixões. No entanto, não são do 
âmbito deste documento tais aspetos. 
 
Por razões de ordem prática, em particular rapidez na inserção de um acesso ferroviário 
pesado ao AFSC, optamos por um projeto a duas fases, onde a primeira fase é destinada 
a criar uma acessibilidade básica mas eficiente e a segunda fase se destina a aumentar a 
eficiência e flexibilidade operacional dos serviços ferroviários, obviando à necessidade 
de inversão de material motor e possibilitando o trânsito de comboios procedentes de 
Leixões pela estação do AFSC. A segunda fase, servirá também para implementar a 
infraestrutura do nó intermodal do AFSC, através de equipamentos e instalações que 
permitam ao AFSC tornar-se também num nó local e regional de transporte público, em 
virtude da sua conectividade privilegiada. Do ponto de vista arquitetónico, na segunda 
fase, caso seja essa a opção, poder-se-á também trabalhar na imagem monumental da 
infraestrutura associada a esta ligação ferroviária. 
 

 
Ilustração 9 - Proposta de ligação ferroviária ao AFSC - traçado vs. ocupação do solo – fonte: elaboração própria 
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Dadas as limitações inerentes a um território “rurbano”, como é o presente, onde o uso 
do território é difuso, com áreas habitacionais, agrícolas e industriais a conviverem 
mescladas, sem claras demarcações, nem sempre é possível, em sede de documento 
preliminar, objetivamente, tentar evitar os territórios com condicionantes de planeamento. 
Por essa mesma razão, a cartografia relativa aos traçados assinala a situação real do solo 
e não as condicionantes legais, muito embora esta seja considerada na descrição dos 
traçados. Caberá ao projeto técnico adequar o projeto final aos dados mais detalhados, 
entretanto apurados. Relativamente à oferta, a infraestrutura é pensada para assegurar 
confortavelmente a seguinte oferta base: 
 

1. Comboios Internacionais 
a) Todos os comboios Vigo – Porto Campanhã prolongados ao aeroporto. 

2. Comboios Intercidades e Alfa 
a) Todos os comboios Alfa Pendular com términus em Porto Campanhã 

prolongados ao aeroporto. 
b) Alguns comboios Intercidades do eixo Lisboa – Porto, nos interstícios 

horários do serviço Alfa Pendular. 
c) Comboios Intercidades provenientes da Beira Alta ou de outros destinos 

fora da Linha do Norte. 
3. Comboios Regionais e Suburbanos: 

a) 1 comboio/hora Regional Expresso para Coimbra. 
b) Alguns comboios inter-regionais e regionais do Douro, Norte e Minho 

com términus em Porto Campanhã prolongados ao aeroporto. 
c) 1 comboio/hora Suburbano para Aveiro. 
d) 1 comboio/hora Suburbano para Marco de Canavezes/Paços de Ferreira e 

Felgueiras (via futura Linha do Vale do Sousa). 
e) 1 comboio/hora Suburbano para Braga. 

 
A 2ª fase do projeto, em especial num contexto de intermodalidade permitirá a 
reformulação desta oferta e, expectavelmente, aumentá-la.    
 

Contextualização geográfica dos traçados e infraestruturas de apoio 
 

A área a atravessar na primeira fase situa-se exclusivamente no município de Matosinhos, 
bem como a concordância de acesso de Leixões ao AFSC. Este traçado é 
intencionalmente simples e económico dentro de parâmetros operacionais aceitáveis para 
o nível de serviço que se pretende. 
O traçado, e infraestruturas, proposto para a segunda fase é substancialmente mais 
ambicioso e eficaz, propondo a evolução da estação de caminho de ferro do AFSC de 
estação terminal para estação de passagem, com a sua relocalização para o município da 
Maia, e a construção de infraestruturas para apoiar a já referida maior, e mais alargada, 
integração entre modos de transporte no AFSC. 
A Concordância de Guifões é proposta como forma de maximizar o traçado da segunda 
fase, permitindo aos comboios com origem, ou destino, em Leixões circular via AFSC.  
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Ilustração 10 - Proposta de ligação ferroviária ao AFSC - traçado vs. topografia – fonte: elaboração própria 

Primeira Fase 
O traçado proposto da primeira fase, em via dupla, com uma extensão aproximada de 
2200 metros, partirá aproximadamente do Ponto Quilométrico (PK) 16,900 da Linha de 
Leixões, junto ao extremo norte do Complexo Oficinal de Guifões, previsivelmente não 
envolvendo atualmente expropriações de edifícios. Este ramal parte a uma cota de cerca 
de 40 metros em direção a NW e será, inicialmente em viaduto (cerca de 850 metros) para 
que seja possível atravessar o Vale do Rio Leça, e os terrenos associados à área 
condicionada no PDM de Matosinhos relativa aos terrenos do Estabelecimento Prisional 
de Santa Cruz do Bispo. Terminando a uma cota de cerca de 50 metros, segue-se um troço 
de cerca de 350 metros, de nível, transitando para trincheira, até à A41, desenvolvendo-
se parcialmente em Reserva Agrícola Nacional. Já em direção a N, a travessia da A41 
deverá ocorrer através duma passagem inferior, discorrendo o restante traçado em 
terrenos não condicionados até junto do terminal de passageiros do AFSC, numa extensão 
de aproximadamente 1000 metros, a uma cota aproximada de 70 metros. 
Neste local, aproximadamente 200 metros a Sul do terminal de passageiros do AFSC, 
situar-se-á então a estação de caminho de ferro do AFSC. Para além das naturais 
plataformas, propõe-se um edifício de apoio comercial e técnico de apoio à exploração 
da estação, que deverá ter um acesso desnivelado de acesso direto ao terminal de 
passageiros, na pior das hipóteses.   
Futuramente, numa segunda fase, uma muito maior capacidade e flexibilidade 
operacional poderá ser criada promovendo-se a criação de uma ligação adicional, 
permitindo a passagem direta de comboio pelo AFSC sem necessidade de inversão do 
material. 
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Ilustração 11 - Proposta de ligação ferroviária ao AFSC - traçado vs. ortofoto – fonte: elaboração própria 

Segunda Fase 
Para que os comboios possam passar pela estação do AFSC sem necessidade de inverter 
o sentido, com as consequentes perdas de tempo e capacidade da infraestrutura, será 
necessário construir um outro troço para que a estação do AFSC possa ser acedida a partir 
de ambas as extremidades. Esse troço, com a extensão aproximada de 4000 metros, 
poderá ser construído em via única uma vez que o seu uso será principalmente restrito a 
comboios de longa distância que não servirão as estações da Linha de Leixões. De 
execução mais complexa, envolvendo certamente a expropriação e demolição de edifícios 
industriais, serviços e, eventualmente em sede de projeto técnico, de edifícios de 
habitação, este troço parte aproximadamente do PK 14,900, na área de Araújo, nas 
imediações do local onde a Linha de Leixões passa sobre a Linha Verde do Metro do 
Porto. 
 
Partindo a uma cota de aproximadamente 50 metros, a linha inflete para Noroeste, 
passando entre Esposade e Esposade do Fundo, numa provável combinação de viaduto e 
traçado a meia encosta ao longo do rio Leça a uma cota aproximada de 50 metros. A 
Norte da estação de Esposade do Metro do Porto, o mesmo será cruzado em viaduto, que 
também cruzará o Rio Leça, em virtude desta área estar delimitada como Leito de Cheia 
no PDM de Matosinhos. Até este ponto, a maior parte do traçado situar-se-á também em 
Reserva Agrícola Nacional. Este troço tem aproximadamente 1500 metros. 
 
A Norte do Rio Leça, o traçado inserir-se-á entre o Aterro Selado de Matosinhos e o 
aglomerado populacional ao longo da Rua das Carvalhas, em direção a Norte, infletindo 
para NW após cruzar a Rua das Carvalhas, continuando em direção à A41 que será 
cruzada através de passagem inferior, infletindo a via de novo para Norte após esse ponto. 
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Imediatamente antes de cruzar a A41, este traçado entra no município da Maia, sendo que 
do ponto de vista do planeamento não se registam quaisquer condicionantes à inserção do 
traçado proposto no município da Maia. 
 
Já no município da Maia, ainda em direção a Norte, nas imediações da Via Estruturante 
de Crestins (VEC), a via inflete para Noroeste, em direção ao terminal de passageiros do 
AFSC. Para que esta inserção e traçado sejam possíveis após a travessia da VEC, implica 
o enterramento da via ou a opção de alterar substancialmente o urbanismo da superfície 
na área do AFSC. Poderá revelar-se prático o enterramento da linha nesta área através de 
processos simples como “cut-and-cover” em grande parte da área.  
 
Pelos referidos motivos, considerando que propomos que a estação definitiva associada à 
segunda fase se situe paralela à EN107, a Sul da mesma, o acesso ferroviário à mesma 
poderá ser feito ao longo da Rua Vasconcelos Costa, já com a via enterrada, infletindo a 
via para Sudoeste para aceder à nova Estação Ferroviária Subterrânea do AFSC. 
 
O terreno nas imediações do terminal de passageiros do AFSC está a uma cota de 70 
metros, o enterramento da via nessa área a colocaria a uma cota de cerca 60 metros e 
como a Linha de Leixões, na área de acesso ao AFSC esta a uma cota de cerca de 40 a 50 
metros, pelo que a opção de enterrar a via nas imediações do AFSC será ainda mais 
favorável ao traçado, em termos de perfil vertical. 
 
A distância total de via na 2ª fase, considerando a nova estação subterrânea é de cerca de 
4000 metros dos quais, aproximadamente, cerca de 800 metros serão em túnel construído 
pelo método “cut and cover”, onde se incluem os cerca de 300 metros em linha reta 
necessários para as plataformas de embarque. 
 

Conciliação dos traçados da primeira e segunda fase 
 
Aquando da conclusão do traçado da segunda fase, será necessário desmantelar as 
infraestruturas da estação temporária usada durante a 1ª fase, para que se possa ligar os 
traçados de ambas as fases. Assim, durante breves semanas, apenas o traçado da segunda 
fase será usado enquanto se completa a ligação ao traçado da primeira fase, a partir do 
extremo Oeste da nova estação subterrânea do AFSC. 
 
Todavia, o facto de, neste documento, a primeira fase deste projeto ter sido concebida de 
forma autónoma da segunda fase, para a eventualidade de a segunda fase do projeto ser 
considerada redundante, não inibe que, caso seja considerado adequado, se incorporem 
componentes da segunda fase do projeto já na primeira fase. Assim, poderá ser 
considerado adequado construir logo na primeira fase a estação subterrânea proposta para 
a segunda fase, poupando-se assim tempo e capital financeiro aquando da construção da 
segunda fase mas obrigando a um investimento mais substancial logo na primeira fase. 
Concordância de Guifões  
 
Com um comprimento de cerca de 500 metros, esta concordância destina-se a criar uma 
ligação direta de Leixões ao AFSC. A mesma diverge da Linha de Leixões 
aproximadamente ao PK 17,400, nas imediações da Ponte do Carro, e insere-se no Ramal 
do Aeroporto, aproximadamente ao PK 0,500, em pleno viaduto sobre o Rio Leça. Por 
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este motivo, a construção do viaduto sobre o Rio Leça no Ramal do Aeroporto AFSC, 
deve ter em consideração esta possibilidade, pelo que poderá ser viável a construção desta 
concordância associada à primeira fase do projeto, evitando disrupções futuras e 
providenciando os ganhos económicos à sua construção inserida no projeto inicial. 
 

Estações e layouts 
1ª Fase – Estação Ferroviária Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
 

 
Ilustração 12 - Proposta de ligação ferroviária ao AFSC - Estação 1ª fase 

A infraestrutura necessária para a 1ª fase da ligação ferroviária ao AFSC prevê uma 
estação de topo, com orientação Norte – Sul, com quatro linhas e duas plataformas 
associada a um edifício principal, localizados a sul do terminal de passageiros a uma 
distância de aproximadamente 200 metros. Essa distância poderá ser vencida recorrendo 
a uma passagem coberta a nível ligando os edifícios. A transposição da EN107 poderá ser 
feita recorrendo a semáforos e nada impede que a travessia também seja coberta. Por 
outro lado, nada inibe a instalação de uma passagem superior pedonal temporária. 
 
A estação deverá ter condições para a inversão de comboios rebocados, através de um par 
de Aparelhos de Mudança de Via (AMV) junto de um dos topos. É nossa intenção que o 
conjunto de AMV, e sinais instalados à saída da estação, não necessitem de alterações na 
2ª fase deste projeto e possam ser reaproveitados, na íntegra, sem quaisquer alterações de 
monta.  
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2ª Fase – Gare Multimodal Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

 
Ilustração 13 - Proposta de ligação ferroviária ao AFSC - Estação 2ª fase 

 
Numa 2ª fase, com a 1ª fase em plena operação, pretende-se melhorar a integração entre 
modos de transporte que servem o AFSC pelo que se torna imperativo a criação de uma 
gare multimodal que integre, na medida do possível, os meios de transporte público que 
servem o AFSC.  
 
Considerando que a estação definitiva de linha convencional terá de ser enterrada (pelo 
método “cut-and-cover”) para que não se criem barreiras de mobilidade e que os acessos 
pedonais entre o terminal de passageiros do AFSC, estação do Metro do Porto e a esta 
estação ferroviária deverão de ser passagens superiores (o grande pé-direito do piso térreo 
do terminal de passageiros permite a inserção da passagem superior) , nada obsta a que o 
átrio e áreas de apoio se situem num piso elevado. Considerando que esta infraestrutura 
é paralela à EN107, o piso térreo da mesma poderá ser transformado numa gare 
rodoviária, criando-se assim uma verdadeira integração entre modos de transporte. 
 
Tal como a estação da 1ª fase, esta estação terá quatro linhas e duas plataformas, mas que 
serão de passagem. No entanto, como já referido, a estação deverá ser subterrânea, 
inserida num túnel com cerca de 800 metros, que deverá ser preparado para via dupla do 
lado Leste, permitindo a sua futura expansão e acesso por parte de serviço de emergência 
se necessário. 

Transição entre estações 
Como já referido no ponto “Conciliação dos traçados da primeira e segunda fase”, para 
que se construa o acesso Oeste à nova estação subterrânea, será necessário operar 
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temporariamente os serviços exclusivamente pelo lado Leste da nova estação. Durante 
esse período as linhas e plataformas da estação da 1ª fase serão desmanteladas e será 
criado um acesso em trincheira entre o fim do túnel e as agulhas à saída da estação antiga, 
vencendo um desnível de aproximadamente 10 metros em 350 metros. Obviamente 
poderão existir outras opções, mas esta opção permite evitar a necessidade de se alterar 
agulhas e sinais cuja complexidade e custos são sempre elevados. 

Conclusões  
A proposta de ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro à Rede Ferroviária Nacional 
aqui apresentada sedimentará e exponenciará o contexto estrutural desta aerogare como 
uma das principais âncoras de desenvolvimento socioeconómico da Região Norte e, 
consequentemente, de todo o país. O missing-link que lhe falta para a sua ligação total e 
efetiva à rede de transportes regional, nacional e ibérica será preenchido. A sua 
competitividade, tanto no contexto nacional como ibérico, será exponencialmente 
incrementada.  
 
Foi nossa preocupação apresentar neste pequeno estudo as soluções técnicas menos 
onerosas e de mais rápida implementação. Consideramos assim que, tendo em conta o 
volume relativamente baixo do investimento necessário, relativamente aos benefícios 
alcançados, é um objetivo que deve inevitavelmente ser introduzido no futuro Plano 
Ferroviário Nacional. 
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