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Resumo 
 
A presente nota analisa a experiência da separação vertical no sector 
ferroviário europeu. Examina as vantagens e as desvantagens da 
separação vertical, bem como os seus impactos a nível económico, 
operacional, da segurança e do utilizador. A adopção de diferentes 
abordagens à separação vertical produziu resultados diferentes, uns com 
um impacto positivo considerável em termos de desenvolvimento 
competitivo do transporte ferroviário, outros menos. A presente nota 
expõe os resultados de uma análise comparativa realizada com base 
num conjunto de fontes. 
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SÍNTESE 
 
A presente nota tem como objectivo fornecer uma síntese das experiências dos 
Estados-Membros da UE no que respeita à separação entre as operações ferroviárias e a 
gestão da infra-estrutura ferroviária, analisando as vantagens e as desvantagens da 
separação vertical. Além disso, apresenta cinco casos de estudo, designadamente, Reino 
Unido, Suécia, Países Baixos, Itália e França, e procede, em cada caso, à avaliação do 
impacto da separação nos custos económicos, nas operações, na concorrência e na 
segurança, bem como à consideração da perspectiva dos utilizadores dos 
caminhos-de-ferro. Os casos de estudo foram seleccionados como sendo representativos 
dos vários modelos de separação existentes na Europa. Por fim, a presente nota retira 
conclusões da experiência europeia de separação vertical com vista a informar os futuros 
debates políticos. 
 
Em várias indústrias de rede, a separação vertical promoveu o desenvolvimento da 
concorrência e a realização de mercados maiores e mais eficientes, estimulando o emprego 
e o investimento. O sector ferroviário difere de outros serviços de rede sobretudo enquanto 
sistema que exige um investimento coordenado e em razão das enormes barreiras 
tecnológicas que continuam a existir entre os Estados-Membros. 
 
A experiência em outras indústrias indica que a reestruturação e a liberalização permitem 
ganhos importantes, não obstante a existência de barreiras técnicas entre as redes 
nacionais. A reformulação consolida os requisitos estabelecidos nas directivas anteriores e 
define-os com mais pormenor, mas fica aquém da exigência da separação vertical total 
entre o gestor da infra-estrutura e as empresas de transporte ferroviário. 
 
As conclusões da presente nota indicam que a recente legislação ferroviária da UE, embora 
tenha um impacto significativo na organização das indústrias ferroviárias nos vários 
Estados-Membros, pouco contribuiu para aumentar a quota dos caminhos-de-ferro nos 
mercados do transporte de passageiros e de mercadorias. O impacto da separação vertical 
pode evidenciar-se apenas após um longo período de tempo, e a indústria ferroviária está a 
operar num enquadramento legislativo, regulamentar e económico relativamente estável. 
Os casos de estudo seleccionados revelam que as tendências observadas nos custos, nas 
tarifas e na qualidade do serviço podem ser explicadas por um vasto leque de factores e 
não podem ser imputadas à separação vertical em si mesma. 
 
No entanto, resulta claro que o desenvolvimento da concorrência está mais consolidado nos 
países que procederam à separação total, como o Reino Unido, do que nos 
Estados-Membros em que a reestruturação foi mais limitada. Este facto atesta que a 
separação conjugada com um quadro regulamentar forte pode ser mais eficaz do que a 
regulamentação por si só na garantia do acesso não discriminatório às redes ferroviárias. 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES SOBRE A SEPARAÇÃO VERTICAL 

 Na indústria ferroviária, os maiores benefícios decorrem da separação entre 
as operações de transporte de mercadorias – e não operações de transporte de 
passageiros – e a gestão da infra-estrutura, uma vez que as operações de 
transporte de passageiros estão habitualmente muito dependentes do financiamento 
público e as possibilidades de realizar operações puramente comerciais tendem a ser 
mais limitadas.  

 No Reino Unido, a introdução da licitação concorrencial do direito de exploração do 
serviço contribuiu para estimular o crescimento do mercado e encorajou a 
introdução de inovações no serviço, bem como factores limitadores da base de 
custos, embora estes tenham aumentado substancialmente desde 2000. Embora 
este facto resulte, em parte, do aumento do investimento verificado em resposta 
aos efeitos das políticas anteriores relativas às actividades de renovação, tem sido 
argumentado que os custos para a indústria são excessivos, o que pode dever-se, 
em parte, a complexidades e ineficiências introduzidas pela matriz contratual 
adoptada no momento da privatização. 

 Na Suécia, que tem uma longa história de separação vertical, não surgiram 
problemas de coordenação na sequência da separação. Pelo contrário, desde que 
teve lugar a separação vertical, registou-se uma melhoria no desempenho e uma 
redução dos atrasos. 

 Nos Países Baixos, os dados disponíveis indicam que a separação vertical do sector 
ferroviário contribuiu para melhorias na pontualidade, na fiabilidade, na capacidade 
e na segurança. Além disso, não existem dados inequívocos que atestem que a 
separação vertical tenha conduzido a um aumento significativo dos custos 
suportados pelo gestor da infra-estrutura ou pelo principal operador ferroviário 
histórico. 

 Em Itália, muitas empresas entraram no mercado do transporte de mercadorias na 
sequência da abertura do mercado, não obstante a subsistência de uma integração 
parcial e o facto de os novos operadores continuarem a encontrar barreiras ao 
acesso à rede. 

 A experiência da indústria ferroviária francesa fornece poucos ou nenhuns dados 
concretos sobre o impacto da separação. O carácter parcial da separação ditou a 
não concretização das possibilidades de introdução da concorrência e de aumento da 
transparência e o registo de poucas ou nenhumas alterações na eficiência e na 
experiência dos passageiros. 

 Os autores da presente nota sugerem que seria útil centrar as futuras opções 
políticas destinadas a garantir o acesso não discriminatório e a incentivar 
novas entradas no mercado na independência do processo de decisão 
operacional, distinguindo-o da separação jurídica, sobretudo porque é 
pouco provável que a regulamentação por si só previna a discriminação. 
Devem também ser abordadas outras questões, como o poder de uma empresa 
ferroviária dominante para influenciar indevidamente a repartição da capacidade e 
outras decisões através da partilha de locais com o gestor da infra-estrutura. 

 Os mecanismos destinados a garantir a separação vertical total devem 
assentar numa compreensão exaustiva dos custos potenciais decorrentes 
da adopção de um modelo estrutural específico. Estes custos podem ser 
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significativos nos casos em que o modelo exija a introdução de um quadro 
contratual complexo que preveja, nomeadamente, a articulação do calendário, o 
pagamento de indemnizações por atrasos e consultas alargadas junto dos 
operadores ferroviários aquando do planeamento de melhorias da infra-estrutura.  

 Seria também útil melhorar a compreensão do impacto da separação vertical 
na gestão da interface roda-carril para além do que é possibilitado pelos estudos 
já realizados. Contudo, ao aprofundar a investigação sobre estas questões, importa 
evitar retirar conclusões simplistas com base na experiência dos Estados-Membros 
considerados individualmente. Como demonstram os factos apresentados, as 
tendências observadas nos custos, nas tarifas e na qualidade do serviço podem ser 
explicadas por um vasto leque de factores e, na maioria dos casos, não podem ser 
imputadas à separação vertical em si mesma. 

 
 


