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1 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 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.   

2 Problemática  

Este documento surge no contexto de uma colaboração entre a Associação Comboios 

XXI e a Câmara Municipal de Paços de Ferreira para a elaboração de um levantamento 

preliminar de um possível traçado ferroviário, entre a linha do Douro e a cidade de Paços 

de Ferreira, sustentado em factos concretos e adequadamente enquadrados.  

Os principais desafios à implementação de uma via ferroviária neste eixo derivam da 

orografia regional que, associada à dispersão habitacional, que implica um reduzido número 

de canais de construção possíveis.  

Neste processo há ainda que ter em conta o serviço às populações situadas ao longo 

deste eixo, pelo que serão necessárias estações intermédias que têm, impreterivelmente, de 

ser centros de atratividade para os modos de mobilidade motorizada e suave, em função da 

inaptidão das ferrovias suburbanas exteriores para um serviço de proximidade. A 

implementação de um serviço ferroviário suburbano exterior deve, naturalmente, privilegiar 

a mobilidade, devendo a acessibilidade ficar a cargo de outros modos, importando 

encontrar equilíbrios. 

Para finalizar, é ainda necessário tentar aferir, ainda que superficialmente, se há 

mercado que justifique a construção de tal infraestrutura e quais as características básicas 

dessa procura.  

3 Metodologia 

As informações aqui divulgadas foram obtidas com base em documentos livremente 

disponíveis ao público em formato digital, em particular, mas de forma alguma em 

exclusivo, as disponíveis nos sítios de internet dos municípios atravessados pelos traçados 

sugeridos, no Instituto Nacional de Estatística e em cartografia digital disponível em bases 

de dados públicas.  
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Os traçados sugeridos não foram validados por técnicos dos ramos científicos 

apropriados, sendo baseados em conhecimentos formais no âmbito de transportes e 

ordenamento do território, acompanhados por conhecimentos empíricos de exploração 

ferroviária. Caso os resultados deste documento propiciem uma análise mais cuidada, 

impõe-se uma análise especializada, por parte de especialistas. Por esses mesmos motivos, e 

dada a generalização implícita a este tipo de documento, apenas apontamos localizações 

onde, de acordo com a nossa análise, seja óbvia a provável necessidade de obras de arte 

para garantir a manutenção das cotas altimétricas do traçado, às quais a ferrovia é bastante 

sensível.        

Cumulativamente, na ótica da otimização de recursos (conforme instruções recebidas), 

consideramos que os traçados devem usar ao máximo as formas naturais do terreno para se 

inserirem, sem que exista necessidade de patamares elevados de velocidade. Dada a 

natureza suburbana/regional desta linha, expectavelmente com uma ou duas paragens 

intermédias, velocidades muito elevadas teriam um retorno mínimo em face do reduzido 

impacto nos tempos de viagem e à impossibilidade de os comboios atingirem tais 

velocidades em tempo/espaço útil. Procurámos assim sugerir traçados, que se adequem a 

esta premissa, considerando os aspetos económicos, sociais e ambientais, podendo os 

mesmos, eventualmente, servir como referência a uma análise técnica aprofundada das 

sugestões aqui apresentadas. 

Tanto quanto nos é possível avaliar, não é possível distribuir o ganho de altitude 

uniformemente pelo traçado da linha em virtude de a área da Cidade de Paços de Ferreira, 

se situar num planalto. É assim necessário concentrar o ganho de altitude entre Valongo e 

o dito planalto, o que irá criar um perfil vertical agressivo para uma via ferroviária, com 

ganhos de cota altimétrica na ordem dos 20 a 30 metros por cada mil (1) que é, contudo, 

facilmente vencido pelo material ferroviário moderno, em particular as automotoras 

elétricas de passageiros. 

A metodologia para o desenho dos traçados sugeridos considera raios de curva mínima 

de cerca de 300 metros, salvo no caso da curva de Campo que estimamos ser na ordem dos 

280 metros. Na medida do possível, o traçado evita a demolição de casas de habitação, 

havendo casos em que poderá ser viável evitar tal com pequenas correções de traçado, o 

sobrevoo das mesmas em viaduto ou o seu contorno através do atravessamento de áreas de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). Por treino formal, sempre que não seja possível evitar o 

seu atravessamento, os autores deste documento sugerem sempre o atravessamento de 

áreas RAN em viaduto, não só pelo seu importante valor ecológico e económico, mas 

também por, em muitos casos, estarem associadas a leitos de cheia e a impermeabilização 

desses mesmos solos ser vivamente desaconselhada pelos seus efeitos colaterais. 

 A sugestão do atravessamento e ocupação de áreas de Reserva Ecológica Nacional 

(REN) é evitada na medida do possível por questões de coerência ambiental, mas a 

extensão das mesmas torna inevitável o seu atravessamento. Na REN, as áreas relevantes 

para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, com um planeamento e execução 

cuidados, sofrerão impactos mínimos com a instalação da via no que toca, em particular, às 

Zonas de Infiltração Máxima e aos rios, com as respetivas margens. Já no caso das áreas 

inseridas na REN, para prevenção de riscos naturais, sempre que seja absolutamente 

                                                
1 O limite físico das inclinações  na ferrovia convencional na ordem dos 35 a 40 metros por cada mil. 



6 
 

necessário inserir a via em tais áreas, os riscos poderão ser mitigados por trabalhos de 

geotecnia (em particular no caso das vertentes). 

Uma outra preocupação adicional, foi procurar inserir, tanto quanto possível, o canal 

ferroviário nos interstícios urbanísticos do eixo, afim de evitar expropriações de casas de 

habitação e outros edifícios. Estes eventos podem ter uma visibilidade social 

desproporcional ao seu impacto real na sociedade, em especial numa região onde o 

binómio residência/agricultura de autoconsumo tende a assumir alguma importância. 

Procura-se assim evitar assim eventos que possam afetar negativamente a imagem de todo 

o projeto. 

Relativamente às grandezas atribuídas para delimitação, considerou-se cinco mil metros 

quadrados, para os edifícios da estação e acessos, baseado noutras estações de construção 

recente e são apenas um valor genérico que exclui a parte ferroviária (plataformas e linhas).  

As grandezas atribuídas para o estacionamento, também são baseadas em medições em 

outras estações. Permitiram obter um valor de cerca de 14 mil metros quadrados para cada 

500 lugares de automóvel ligeiro e de cerca de 5 mil metros quadrados para uma 

interface/terminal intermodal de autocarros com 10 paragens paralelas e 20 lugares de 

estacionamento perpendicular. 

As questões da potencial procura não são abordadas em profundidade por requererem 

estudos adequados, mas, dentro do possível, abordá-las-emos cientificamente de forma 

simplificada, baseados principalmente em dados demográficos limitados, na organização do 

território e em áreas de abrangência euclidianas (circulares).  

4 Traçados 

 

Figura 1- Sugestão de traçado ferroviário e estações entre Valongo e Paços de Ferreira 
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Genericamente, propõem-se dois traçados (Norte e Sul), rematados por dois troços 

finais comuns, apresentando-se também duas pequenas variantes ao traçado Norte. É ainda 

proposta uma estação intermédia junto da Zona Industrial de Lordelo e no caso do traçado 

Sul, propõe-se também uma segunda estação a Sul do Rio Ferreira, junto do Nó de Gandra 

da A41.   

 

4.1 Troço Inicial  

4.1.1 Troço V (0,3 Km) 

Derivando imediatamente a Leste da estação de Valongo (Linha do Douro), a linha 

inflete para Nordeste, a uma cota de cerca de 130 metros e numa extensão aproximada de 

300 metros. Deste ponto derivam os traçados Norte e Sul.   

4.2 Traçado Norte  

A porção comum deste traçado (troço N), parte do troço V, desenvolve-se a norte de 

Valongo, infletindo para Leste junto ao limite concelhio Norte do município de Valongo 

com Santo Tirso, prosseguindo, em geral, na mesma direção até às imediações do Km 2 da 

Autoestrada A42, local a partir do qual são propostas as duas variantes a este traçado, os 

troços N1 e N2.  

O troço N1, após cruzar a A42 nas imediações do Km 2, inflete para Nordeste, em 

direção ao nó da A42 que serve o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, 

acompanhando a Sul o traçado da A42 até às imediações de Ferrugenta, onde se inicia o 

troço P. 

O troço N2, após cruzar a A42 também nas imediações do Km 2, prossegue em 

direção a Outeiro, onde se vai ligar ao troço S1, do Traçado Sul. 

Foi ainda equacionada a possibilidade de o Troço N evitar Valongo e se dirigir 

diretamente à Linha do Douro, nas imediações de Ermesinde, tal hipótese foi descartada 

para se evitar a pulverização do tráfego ferroviário e contribuir para restruturação 

territorial, sem que se deixe de reconhecer, e servir, a Cidade do Porto como polo 

estruturante que é de toda a região Norte. 

4.2.1 Troço N (11,400 Km) 

Partindo do troço V, a uma cota de cerca de 130 metros, importa ultrapassar a elevação 

que se desenvolve a Norte da estação de Valongo pelo que é necessário a linha dirigir-se 

para Leste, até à área de Campo, onde a cota da elevação se situa nos 140 metros. 

Simultaneamente importa ultrapassar a A4 para o seu lado Norte e infletir a linha para 

Noroeste evitando, tanto quanto possível, o núcleo habitacional de Balselhas, obrigando a 

uma curva de raio reduzido (na ordem dos 250 metros de raio) e a correspondente redução 

de velocidade da via nessa área. A inserção da via ditada pelos imperativos urbanísticos, a 

ultrapassagem da A4 e as restrições impostas pela orografia, ditam a provável necessidade 

parcial de um viaduto a Sul da A4 para que se consiga a inserção da curva à cota necessária 

para uma boa inserção no núcleo urbano de Balselhas. No entanto, dadas as características 

do conjunto Campo/A4/Núcleo Urbano de Balselhas, poderá justificar-se a construção de 

um acesso direto, parcialmente em túnel, para evitar tais constrangimentos, encurtando este 

traçado em cerca de 1,5 km mas tornando-o mais agressivo em termos de inclinação. 
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No ponto aproximado da interceção do túnel proposto, a linha poderá seguir para 

Norte, infletindo para Noroeste, acompanhando a forma do Monte Corgo a uma cota de 

cerca de 170 metros, posteriormente infletindo para Norte e atravessando a Ribeira de 

Fontelhas, após a qual, a linha já deverá estar a uma cota de aproximadamente 190 metros, 

de forma a que o traçado possa ser encaixado entre o desaterro da Recivalongo e as 

elevações a Oeste do mesmo.  

A Norte da Recivalongo o traçado proposto poderá seguir a Oeste do Vale da Cobra a 

uma cota de cerca de 200 metros, atravessando o Vale da Mouta, onde a via deverá 

começar a infletir para Leste. Aqui, a via inserir-se-á perpendicularmente no vale onde se 

encontra a A41/CREP,  esperando-se que a linha esteja a uma cota na ordem dos 230 

metros imediatamente a Norte da A41. 

Continuando a inflexão para Leste, inicia-se o atravessamento perpendicular do vale 

onde se situa a EM 604, com uma extensão aproximada de 800 metros e a uma cota 

aproximada de 240 metros. Tal atravessamento poderá desenvolver-se imediatamente a Sul 

da instalação industrial situada junto da Estrada Municipal 604 sendo seguido de um outro 

atravessamento, de 250 metros, sobre a Ribeira da Ermida,  aí se iniciando a inflexão do 

traçado para Sudeste. 

Seguindo para Sudeste, após o atravessamento de algumas linhas de água, a linha deverá 

infletir para Leste, transpondo a A42, nas imediações do Km 2, a uma cota de 

aproximadamente 280/290 metros, havendo a considerar na sua conceção a presença de 

uma estrada local que atravessa superiormente a A42 nessa área. Após a travessia da A42 

sugerimos ou o Troço N1 ou o Troço N2. 

4.2.2 Troço N1 (2,9 Km) 

Iniciando-se logo após a extremidade Norte do Troço N, este traçado desenvolve-se ao 

longo da berma Sul da A42 (no limite Norte do município de Paredes) indo juntar-se ao 

Troço P em Ferrugenta.  

4.2.3 Troço N2 (1,6 Km) 

Continuando para Nordeste, após a extremidade Norte do Troço N, será necessário o 

atravessamento do vale a Noroeste de Agrelo, com uma distancia entre vertentes na ordem 

dos 250 metros. A linha prosseguirá para Leste, onde irá ligar-se ao troço S/S1. 

4.3  Traçado Sul 

Genericamente, após Valongo, este traçado, enquanto troço S, desenvolve-se na 

margem esquerda do rio Ferreira, passando pelas imediações de Gandra, em direção à parte 

leste do Lordelo, onde interceta o troço N2 e passa a designar-se troço S1. O troço S1 

continua em direção a Norte, até junto da A42, em Ferrugenta, onde se inicia o troço P. 

4.3.1 Troço S (9,7 Km)  

Na continuidade do Troço V, propõe-se que o traçado deste troço acompanhe a A4 a 

Sul, em direção a Leste até às imediações do Km 19,2 da A4, infletindo aí para Noroeste, 

expectavelmente em viaduto, ultrapassando a A4 e o Rio Ferreira em direção a Além do 

Rio. Prosseguindo para Nordeste, após a transposição da A41, o traçado inflete em direção 

a Norte sensivelmente até Moreiró, cujo vale, onde se situa a localidade, deverá ser 
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transposto, a uma cota de aproximadamente 160 ou 170 metros em direção ao nó da A41 

de Gandra. Nesta área há uma vasta área aplanada que importa ser  transposta a uma cota 

mais elevada.  

Ainda na área da estação, a linha inflete para Nordeste, com o intuito de contornar as 

elevações situadas a Norte, após o que volta a dirigir-se para Norte, ao longo da encosta, a 

uma cota de cerca de 200 metros até ao vale do Rio Ferreira, transposto em direção a  

Nordeste, a uma cota de 200 metros. A EN209 é cruzada, sensivelmente, junto ao Km 23 e 

o atravessamento termina na margem Norte do Rio Ferreira, junto de Alto da Parteira, 

onde inflete para Norte. É de salientar que a diferença de cotas entre a cota do tabuleiro da 

ponte e o Rio Ferreira será na ordem dos 70 metros.    

A partir deste ponto, o traçado poderá atravessar sucessivamente Fernal, Agrelo e 

Outeiro, contornando o vale a Leste, passando da cota aproximada de 200 metros, à saída 

da ponte sobre o rio Ferreira, para a cota 280, no ponto de ligação com o troço S1 / 

Estação de Lordelo.  

 

4.3.2 Troço S1 (1,2 Km) 

A extremidade Sul deste troço coincide com o final e junção dos troços propostos S e 

N2, iniciando-se imediatamente com a proposta para o local da estação de Lordelo. Este 

troço dirige-se para Nordeste, a uma cota de cerca de 290 metros, em direção à A42, onde 

vai entroncar com a junção dos troços propostos N1 e P. 

4.4 Troço Final  

4.4.1 Troço P (3,3 Km) 

Iniciando-se na área de Ferrugenta, junto e a Sul da A42, na sequência dos troços 

propostos N1 e S1, a uma cota de sensivelmente 260 metros, este traçado deverá passar 

para o lado Norte da A42 a Oeste do seu Km 6, prosseguindo junto da mesma. 

Imediatamente após o referido PK, terá de ser ultrapassada uma área de RAN, também à 

cota aproximada de 260 metros. Após cruzar a EN 209 junto do nó de Frazão, a via inflete 

para Norte, inserindo-se entre a EN209 e o rio Ferreira, a uma cota aproximada de 270 

metros, infletindo para Leste imediatamente antes de atingir a EN 207, propondo-se que o 

términus da linha fique instalado imediatamente após esta inflexão. 

 

Tabela 1- Dimensão parcial e total dos troços, em quilómetros, entre Valongo e Paços de Ferreira 
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5 Estações 

Não havendo um estudo exaustivo da potencial localização das estações, as mesmas são 

propostas com bases empíricas, validadas com dados concretos, baseados nas politicas de 

ordenamento do território e em dados estatísticos. As sugestões de infraestruturas são 

baseadas em experiência operacional, para uma eficaz operação, mas numa perspetiva de 

construção económica e com caracter meramente exemplificativo, impondo-se apurados 

estudos para a sua viabilidade e, se confirmada, o seu dimensionamento adequado. 

Para além da estação terminal de Paços de Ferreira, consoante o traçado escolhido, são 

ainda propostas uma ou duas estações intermédias, cujo papel é servir as populações e 

empresas nos seus arredores, como ponto de atracão a quem se desloca em automóvel. 

Assim, a localização destas estações é estrategicamente proposta junto de nós de 

autoestrada, para um fácil acesso. Essa presença junto de vias de grande mobilidade, 

conjugada com a facilidade de acesso e de estacionamento, aumentará a sua área de 

abrangência aumentando a preponderância do fator tempo no atrito à acessibilidade à 

estação. Na área da Zona Industrial de Lordelo deverá ser instalada uma estação 

independentemente dos traçados escolhidos, tendo sido identificadas três possíveis 

localizações para a estação. Adicionalmente, no traçado Sul é ainda proposta uma estação 

em Gandra, junto ao nó da A41. Para as estações intermédias cartográfamos cerca de 65 

mil metros quadrados de área de estação e infraestruturas de apoio, para demonstrar o 

espaço passível de ser ocupados. 

5.1.1 Paços de Ferreira 

A estação de Paços de Ferreira, para a qual cartografámos cerca de 35 mil metros 

qudrados, é proposta por ser o ponto mais oriental da cidade onde é possível localizar esta 

infraestrutura numa perspetiva de ocupação harmoniosa do território sem necessidade de 

reclassificação de REN/RAN. É enquadrada pela EN 207/Rua António de Matos (a 

Norte), Rua da Ponte Real (a Leste) e pelo Rio Ferreira (a Sul), ficando a cerca de 1 km a 

Oeste da Praça da República.  

A área sugerida de estacionamento permite o estacionamento de aproximadamente 800 

veículos ligeiros, num único nível. Um terminal intermodal para transporte coletivo 

rodoviário com cerca de 5 mil metros quadrados permitirá o parqueamento perpendicular 

de, aproximadamente, 20 autocarros não articulados e 10 pontos de paragem paralelos. 

Em termos ambientais, seria importante tentar não impermeabilizar totalmente a área 

da estação, pelo que não recomendamos níveis adicionais de estacionamento. Obviamente, 

um estudo apurado das necessidades de estacionamento, e medidas mitigadoras, poderiam 

permitir a construção de níveis adicionais, mas se considerarmos que a A42 é gratuita entre 

a área urbana de Paços de Ferreira e Serôa/Zona Industrial do Lordelo, será conveniente 

tentar desviar-se para fora de Paços de Ferreira o máximo de passageiros que usarão o 

transporte individual para chegar ao comboio. 

O formato do edifício principal da estação não será muito relevante, mas importa 

garantir um acesso fácil e direto entre comboios e os modos de transporte de rebate. Para 

além do já referido acesso entre o terminal rodoviário e a estação, é também importante 

garantir-se igualmente o fácil acesso a quem chega à estação por modos suaves (algo que 

vai muito para além da conceção da estação e implica alterações da forma urbana para 

garantir a segurança de peões e ciclistas) devendo assegurar-se parqueamento seguro para 
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bicicletas. A quem chega à estação transportado por outrem em automóvel particular, ou 

em táxi, deve também ser garantido acesso prático à plataforma. É importante referir que 

um bom ordenamento do trânsito, e estreita colaboração com as autoridades, será 

absolutamente fundamental para que o estacionamento desordenado não comece a 

imperar. Não é excessivo salientar-se este facto que em função de vários casos existentes, 

um pouco por todo o país, de caos rodoviário e estacionamento selvagem associado a 

estações de caminho de ferro, em particular aquando da insuficiência de oferta de 

estacionamento legítimo ligado ao operador ferroviário ou por tarifação percecionada 

como não adequada ao serviço oferecido. 

 

 

Figura 2 - Sugestão de localização da estação de Paços de Ferreira 

Gostaríamos de destacar que, sendo uma estação inserida em tecido urbano, é 

fundamental providenciarem-se condições para um rebatimento modal dos passageiros 

entre o transporte público coletivo rodoviário e ferroviário. A cidade gera uma atratividade 

natural para o transporte publico coletivo rodoviário pelo que a associação do terminal 

rodoviário e ferroviário na cidade garantirá uma intermodalidade prática, eficaz e 

potenciadora de uma maior viabilidade ao invés de se tentar implementar um serviço de 

raiz sem qualquer conetividade. Da mesma forma, a separação física de terminais 

rodoviários e ferroviários, cria atritos desnecessários à mobilidade em modos de transporte 

coletivos. 

Como alternativa à localização proposta, fazemos notar que seria bastante simples 

prolongar a linha 600 metros até junto das Piscinas Municipais, com a Rua Capitão da 

Praça a Sul e a Rua das Uveiras a Norte. Contudo, o espaço seria mais exíguo, na ordem 

dos 15 mil metros quadrados (Salvaguardando-se a REN, RAN e habitações), o que 
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reduziria o espaço de estacionamento para cinco mil metros quadrados, ou seja, cerca de 

200 lugares (não sendo igualmente aconselhada a impermeabilização do solo), 

considerando-se uma área atribuída aos edifícios e terminal rodoviário na ordem dos cinco 

mil metros quadrados respetivamente.  

5.1.1 Serôa  

Situada junto ao nó de Serôa da A42, no município de Paredes, enquadrada pela A42 (e 

limite concelhio) a Norte, a Zona Industrial de Lordelo a Sul e o acesso à A42 a Oeste, esta 

proposta está especialmente próxima do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e o 

respetivo complexo habitacional do estabelecimento prisional. Este conjunto, juntamente 

com a Zona Industrial de Lordelo, seriam as únicas fontes teóricas de tráfego dentro do 

raio de acesso pedonal, sendo assim uma estação que estaria especialmente vocacionada 

para o acesso através de modo de transporte automóvel. Caso se entenda a sua necessidade, 

é ainda viável a criação de um pequeno parque multimodal de mercadorias, mediante a 

reserva de espaço para o efeito.  

 

 

Figura 3- Sugestão de localização da estação na Zona Industrial de Lordelo 

5.1.2 Agrelo-Outeiro 

Implantada no topo da vertente imediatamente a Norte de Agrelo e Outeiro, na parte 

Sul da Zona Industrial de Lordelo, município de Paredes, a 400 metros da rua mais 

próxima na Zona Industrial de Lordelo (Rua da Zona Industrial), apenas teria acesso 

pedonal viável a partir da Zona Industrial de Lordelo, estando assim também especialmente 

vocacionada para o acesso através de transporte automóvel. Apesar de Agrelo e Outeiro 
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estarem a cerca de 400 metros de distância, o desnível de 70 metros entre a estação e as 

localidades não incentivará à utilização de modos suaves para acesso à mesma. 

5.1.3 Lordelo 

Situada a Sudeste da Zona Industrial de Lordelo, município de Paredes, sensivelmente à 

mesma cota das propostas alternativas de estação na Zona Industrial de Lordelo, esta 

estação estaria, no entanto, muito melhor situada. A localização proposta, situa-se na orla 

Noroeste do aglomerado urbano de Lordelo, cuja cota altimétrica é apenas ligeiramente 

inferior à da estação. Cumulativamente, praticamente toda a área urbana de Lordelo, 

situada na margem direita do Rio Ferreira, estaria incluída na área de pedonalidade 

potencial da estação. Outra característica favorável, é a localização da estação junto da Rua 

dos Marceneiros, que aparenta ser uma das vias preferenciais de acesso de Lordelo à A42, o 

que conjuntamente com alguma proeminência paisagística, tornarão a estação 

extremamente visível por parte de todos os estratos da população da área no seu dia-a-dia, 

potenciando a sua atratividade. Adicionalmente à atratividade por modos suaves, poderá 

também ser uma estação atraente para os modos de transporte individual pela implantação 

junto de uma via privilegiada de acesso entre o tecido urbano de Lordelo e a A42. A 

proximidade da EN 209, uma via estruturante da mobilidade regional, associada a uma 

interface eficaz entre transporte coletivo rodoviário e comboio, poderiam tornar mais 

convidativo que os operadores rodoviários servissem a estação.  

5.1.4 Gandra 

Viável apenas em caso de opção pelo traçado Sul, esta estação estaria localizada 

imediatamente junto à saída de Gandra da A41 em Moreiró, concelho de Paredes. A sua 

localização poderia aproveitar o contexto proporcionado pela existência de antigas 

pedreiras, situadas a Norte da via de acesso à A41, que poderiam assim ser convertidas para 

uma infraestrutura funcional. Esta estação teria um número de acessos pedonais 

provavelmente mínimo em face da reduzida densidade populacional estando, no entanto, a 

uma curta viagem (<5 km) de Sobrado, Gandra e Rebordosa.         
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Figura 4- Sugestão de localização da estação de Gandra 

6 Potencial procura em função da ocupação do território 

6.1 Contextualização  

Paços de Ferreira é um território que se caracteriza por ter uma densidade populacional 

relativamente elevada, mas com um bom grau de uniformidade por todo o seu território, 

no contexto da dispersão populacional típica do litoral Norte de Portugal. Esta dispersão, 

onde a indústria, serviços, agricultura e habitação se coabitam em todo o território, dilui os 

picos de densidade populacional e gera dificuldades em implementar políticas de serviço ao 

público que sejam eficientes e económicas. Um dos aspetos visíveis nos transportes 

públicos rodoviários, onde podemos encontrar uma miríade de diferentes percursos a ligar 

os mesmos centros urbanos, mas cujas frequências são claramente inadequadas a um 

transporte público que se deseja como alternativa ao transporte particular e não como 

recurso final de mobilidade. 

A modernização dos serviços ferroviários do Grande Porto, que para o grande público 

foi provavelmente percecionada pelo material circulante moderno e aumento de 

frequências, demonstrou claramente que a ferrovia moderna e eficiente, no Grande Porto, 

tem o poder de atrair passageiros para além dos tradicionais modelos de procura, 

excedendo as expectativas. Neste contexto, apesar de referirmos os modelos tradicionais, é 

nossa expectativa que com uma oferta de qualidade, a procura possa ser elevada, não só 

pelos valores absolutos de habitantes na região, mas também pelo facto de a ponta da lança 

dos comboios suburbanos do Grande Porto que poderá ser Paços de Ferreira. A existência 

de um serviço ferroviário frequente nesta cidade irá aproximar os municípios mais 

exteriores da conurbação metropolitana do Porto, existindo por isso um potencial de 

migração da mobilidade automóvel individual e coletiva para a mobilidade coletiva 
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ferroviária, caso sejam providenciadas uma oferta que permita tal efeito. Como podemos 

verificar pela figura 5, esta linha ajudará a preencher um vazio ferroviário regional entre a 

Linha de Guimarães e a Linha do Douro, correntemente apenas servido por meios de 

transporte rodoviários. 

 

Figura 5 - Situação regional dos traçados propostos da Linha de Paços de Ferreira 

6.2 Estatísticas   

Estabelecendo-se paralelos entre o município de Paços de Ferreira e alguns municípios 

da região (tendo como referência o ano de 2011, ano dos últimos censos de população) 

poderemos, indiretamente, tentar avaliar o efeito da implantação de um eixo ferroviário 

suburbano em Paços de Ferreira. Com esse intuito, considerámos as várias combinações de 

estações propostas e respetivos raios euclidianos centrados nessas estações, apurando-se a 

tabela 2 com a população residente nas várias subsecções estatísticas do INE ao longo da 

linha.  

 

Tabela 2 - População residente, em 2011, de acordo com a distância às estações propostas (tratamento próprio a partir de dados INE) 

Como eventual referência, para efeitos de viabilidade do serviço ferroviário, a Sul desta 

linha, nos 16,2 quilómetros da Linha do Douro entre Terronhas e Penafiel (uma extensão 
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aproximadamente idêntica à desta Linha), num raio de um quilometro (distância pedonal de 

referência) residiam, em 2011, aproximadamente 21600 indivíduos.  Alargando-se esse raio 

para cinco quilómetros residiam, em 2011, aproximadamente 115 mil pessoas. As mesmas 

são servidas por nove paragens ferroviárias com quatro dessas paragens (Recarei-Sobreira, 

Cete, Paredes e Penafiel) a terem dois comboios hora/sentido no corpo do dia e as 

restantes cinco a serem servidas por um comboio/hora/sentido. 

Como se pode verificar pela tabela 2, esta linha serviria idênticos níveis de população, 

apenas com três estações, com sobreposição mínima dos raios (só na parte sul de Gandra 

ocorre sobreposição ao raio de 5 km das estações da Linha do Douro). 

Em 2011, o município de Paços de Ferreira caracterizava-se por ter mobilidade pedonal 

e uso do transporte individual inferiores à média de uso de transporte coletivo. 

Considerando os níveis de emprego interno acima da média (apenas 19,45% da população 

trabalhava ou estudava fora do município), estaremos perante um caso de maior 

acessibilidade pedonal e menor necessidade de uso de múltiplos meios de transporte, em 

função da maior proximidade dos locais de estudo ou emprego. Eventualmente, poderá 

também significar uma rede de transportes coletivos deficiente, que o meio de transporte 

ferroviário poderá ajudar a melhorar, através do seu efeito aglutinador multimodal nas 

redes de transportes, ao hierarquizar a rede de transportes regional.   

Concomitantemente, os tempos médios de viagem pendular da população empregada 

ou estudante que reside no município de Paços de Ferreira, são claramente inferiores às dos 

municípios limítrofes. Já a duração média dos movimentos pendulares em transporte 

coletivo é superior nos municípios servidos por caminho-de-ferro (os valores de Santo 

Tirso, poderão ser influenciados pelo facto de a linha ferroviária se situar na extremidade 

norte do município e ter uma frequência limitada de comboios2), indiciando uma maior 

mobilidade laboral proporcionada pelo baixo custo, flexibilidade e fiabilidade da 

mobilidade ferroviária.    

 

                                                
2 Os valores de Santo Tirso, que são semelhantes a Lousada, poderão ser influenciados pelo facto de a 

linha ferroviária se situar na extremidade norte do município e ter uma frequência limitada de comboios. 
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Tabela 3 - Indicadores vários de mobilidade e emprego em 2011 e 2013 

No mercado laboral, em Paços de Ferreira existiam, em 2011, mais indivíduos 

empregados que população residente empregada, com a população residente a crescer 

6,33% desde 2001. Isto aponta para um aumento das necessidades de mobilidade interna e 

externa, em face da incapacidade do próprio município suprir as suas necessidades de mão 

de obra. Por sua vez, os municípios de Paredes e Lousada têm indicadores algo 

semelhantes a Paços de Ferreira, embora não tão acentuados.  

Aliás, a população em idade ativa aumentou em Paços de Ferreira entre 2011 e 2015 em 

mais de 600 pessoas, com o número de desempregados inscritos no Centro de Emprego a 

baixar de 3 934, no final de 2011, para 3 635, no final de 2015 e, de acordo com os dados 

mais recentes do IEFP, de março de 2017, 3091. Pese conseguir fornecer emprego a uma 

parte assinalável da sua população, Paços de Ferreira deverá assim continuar a ter 

necessidade de recorrer a mão de obra de outros municípios, para sustentar o crescimento 

do mercado de emprego, certamente sustentado por um forte dinamismo do sector 

privado. 

7 Conclusões 

Neste documento, de acordo com as instruções recebidas, procurámos demonstrar as 

opções mais económica para a construção de uma linha ferroviária ligando a Linha do 

Douro, na área de Valongo, e Paços de Ferreira. Em face dos dados recolhidos e 

analisados, chegamos às seguintes conclusões: 

1. Considerando os instrumentos de gestão territorial a que tivemos acesso, tal 

construção e operação não será prejudicial para o território, a sociedade e o 

ambiente, pelo que é clara a existência de um grande grau de probabilidade de 

exequibilidade de um projeto de construção de um eixo ferroviário entre a 

Linha do Douro e Paços de Ferreira 

2. Fica também demonstrado que, em particular no Traçado Sul, os números de 

população servida por esta linha seriam relativamente semelhantes ao troço da 

linha do Douro entre Valongo (exclusive) e Penafiel. 

3. Pese os níveis, acima da média, de movimentos internos pendulares no 

município de Paços de Ferreira, os movimentos pendulares para o exterior 

existem e não são negligenciáveis 

4. É seguro assumir-se que a Área Metropolitana do Porto, enquanto uma área 

central de topo a nível nacional, exerce um atracão significativa sobre 

movimentos pendulares para o exterior do município de Paços de Ferreira.  

5. De igual forma, os serviços prestados na Área Metropolitana do Porto, 

exercerão também um forte atração sobre os movimentos não regulares para o 

exterior do município,    

6. Esta linha claramente preencherá um interstício da rede ferroviária do arco 

exterior ao grande Porto. Sendo a ferrovia um meio privilegiado de deslocação 

no Porto e arredores, sendo a rede particularmente densa na margem Norte do 

Rio Douro, onde se situa o grosso do emprego, ensino superior e serviços 

públicos da região, esta linha terá todas a condições para ser a primeira escolha 

para o acesso ao grande Porto 

7. Adicionalmente, o município de Paços de Ferreira tem um grande dinamismo 

empresarial e, em números absolutos de 2011, existia no mesmo mais emprego 
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que população ativa. Os municípios de Paredes e Penafiel tinham valores 

muito próximos de emprego e população ativa. Provavelmente, esta linha terá 

assim a capacidade de gerar movimentos pendulares regionais relevantes e não 

relacionados com o grande Porto. 

8. O dinamismo empresarial regional irá ser potenciado pela densificação da rede 

ferroviária regional, que aumentará a sua atratividade nacional e internacional, 

em função do aumento da conectividade proporcionada pela já referida 

inserção desta linha na rede ferroviária altamente estruturada que serve a Área 

Metropolitana do Porto e territórios confinantes. 

Pelas razões enunciadas, defendemos que se devem fazer estudos mais aprofundados 

conducentes a validar de forma mais concreta as nossas conclusões e assim, eventualmente 

se poder dar início ao processo de construção da linha de Paços de Ferreira. 
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