
Resumo 
 
O padrão de localização de Estações Centrais de Camionagem em Portugal 

apresentou diversas fases, fruto das mudanças no enquadramento legislativo 

ou da ausência dele. 

De facto, numa primeira fase, assistimos à inexistência de um regulamento 

legislativo que estabelecesse os requisitos mínimos de actuação na construção 

e localização de infra-estruturas deste tipo. Assim, as primeiras infra-estruturas 

aparecem associadas às iniciativas dos operadores privados e sem qualquer 

padrão de construção e localização. Com o surgimento de legislação, no início 

da década de 70, o Estado estabelece os princípios que devem nortear a 

construção e respectiva localização, chamando para si a responsabilidade 

técnica e financeira das infra-estruturas. De facto, os procedimentos a seguir 

na construção de uma infra-estrutura deste tipo e definidos na legislação, 

tornaram-se úteis na medida em que existia uma lacuna neste âmbito.  

Nesta fase, o principal problema estava na falta de uma definição clara das 

formas de exploração e manutenção e das entidades responsáveis pelas infra-

estruturas criadas, o que se revelou, em alguns casos, um factor de 

degradação e abandono das mesmas. 

Após 1975, a política de transportes em Portugal altera-se profundamente, tal 

como acontece em outros domínios. O papel centralizador do Estado como 

decisor da construção e localização destas infra-estruturas dá lugar à 

descentralização do poder decisor, e são as câmaras municipais que tomam a 

iniciativa, cabendo ao Estado o acompanhamento técnico e financeiro do 

projecto.  

Os problemas agravam-se, uma vez que para além da ausência das formas de 

exploração das infra-estruturas criadas, assiste-se à ausência de uma 

estratégia nacional, que hierarquize as prioridades de investimento e à 

desvalorização do papel da localização destas infra-estruturas, uma vez que 

esta depende da disponibilidade camarária, esquecendo os princípios 

estabelecidos na legislação, nomeadamente no que diz respeito ao contributo 

destas infra-estruturas para o eficiente funcionamento do sistema de 

transportes local. 



O objectivo da presente dissertação é avaliar a política de transportes de 

Portugal ao nível da localização e distribuição das infra-estruturas de apoio ao 

transporte colectivo, e os efeitos que as decisões tomadas podem causar na 

qualidade do sistema.  

Esta avaliação baseou-se na identificação das lógicas associadas à localização 

de infra-estruturas de apoio ao transporte colectivo no Norte de Portugal, NUT 

II, e na (re)interpretação dos critérios de localização óptima das centrais de 

camionagem, tendo em consideração os melhores exemplos neste domínio. 

Os sistemas urbanos detectados nesta região constituem uma amostra que 

revela realidades territoriais diferentes e cujas características podem ser 

extrapoladas para todo o País. 

Numa primeira fase, pretende-se avaliar a localização das Estações Centrais 

de Camionagem da região Norte de acordo com os critérios de ordem 

demográfica, de atracção do centro urbano e mobilidade, e que contribuam 

para a determinação dos municípios que justificam a infra-estrutura. 

Após a definição dos municípios onde estas infra-estruturas teriam uma 

localização mais adequada na região Norte, pretende-se avaliar as Estações 

Centrais de Camionagem da NUT II Norte, e proceder à definição de tipologias 

de erros e soluções no enquadramento actual da política nacional de transporte 

colectivo de passageiros. 

Quanto mais desagregada for a informação maior possibilidade de acerto 

haverá em relação à decisão tomada. Por esse motivo, analisou-se, à escala 

da freguesia, a NUT III do Vale do Ave, de forma a avaliar a proximidade ao 

centro urbano da Estação Central de Camionagem, apreciando a sua 

localização relativamente ao centro modal do espaço urbano. 

A validação do modelo criado à escala dos concelhos da Região Norte e à 

escala das freguesias do Vale do Ave permitiu clarificar alguns dos erros mais 

comuns neste tipo de infra-estruturas. Este diagnóstico será um instrumento 

que permitirá definir estratégias de actuação nas centrais de camionagem 

existentes, nomeadamente de reaproveitamento ou reequilíbrio, e identificar 

áreas onde exista a necessidade de criar este tipo de infra-estruturas. 

 
 
Abstract 



 

The location pattern of the Main Bus Stations in Portugal was divided in various 

periods, as a result of the changes in, or lack of, the legislation framework. 

In fact, initially, we faced the inexistence of a legislation or regulation, which 

established the minimum conditions for the construction and location of 

infrastructures of this kind. Thus, the initiative of the emergence of these 

infrastructures was from the responsibility of private operators without existing 

any pattern of construction and location. With the appearance of legislation, in 

the early 1970s, the State establishes the principles that should guide the 

construction and respective location of the infrastructures, gaining the technical 

and financial responsibility of them. Actually, the procedures to be followed in 

the construction and location of this type of infrastructure, defined by the 

legislation, became useful since there was a gap in this context. 

In this period, the main problem was the lack of a clear definition for the 

exploitation and maintenance procedures and of the entities responsible for the 

infrastructures, which resulted, in some cases, in a factor of their degradation 

and abandonment. 

After 1975, transport policy in Portugal changed dramatically, just as in other 

fields. The centralising role of the State as the single decision maker in the 

construction and location of these infrastructures gave way to the 

decentralisation of decision power, and the municipalities became the 

responsible entities for the initiatives, leaving to the State the technical and 

financial supervision of the project. 

The problems deepened, since besides the lack of ways of exploiting the 

created infrastructures, there was an absence of a national strategy with the 

aim of producing a hierarchy of investment priorities and also a devaluation of 

the role of location of these kind of infrastructures, due to the fact that the latter 

depends on the municipal attitude, overcoming the principles established in the 

legislation, namely those concerning the contribute of these infrastructures 

towards the efficient operation of the local transportation system. 

The objective of this dissertation is to evaluate the transport policy in Portugal, 

in which concerns the location and distribution of the infrastructures that provide 

the basis of public transport, and to analyse the effects of the decisions in the 

system’s quality. 



This evaluation was based on the identification of the rationale associated with 

the location of infrastructures supporting public transport in the North of 

Portugal, NUT II, and in the reinterpretation of the criteria for the optimum 

location of the main bus stations, considering the best practices in this field. 

The urban systems detected in this region are a sample that reveals different 

territorial realities, whose characteristics can be extrapolated to the rest of the 

country. 

In the first phase the aim is to analyse the location of the main bus stations in 

the North region, according to demographic, urban centres’ attraction and 

mobility criteria, which may contribute to the finding of the municipalities that 

justify the infrastructure. 

After the definition of the municipalities where these infrastructures would have 

a more suitable location in the North region, the purpose is to evaluate the Main 

Bus Stations in NUT II North, and to define typologies of errors and solutions, in 

the context of the national public transport policy. 

The more detailed the information is, the more possibilities of correcting 

mistakes there will be. Therefore, there is an analysis of NUT III in Vale do Ave, 

at the parish level, in order to evaluate the proximity of the main bus station to 

the urban centre, considering its location in relation to the central business 

district of the urban space. 

The validation of the model created at the municipal level in the North region 

and at the parish level in Vale do Ave allowed to explain some of the most 

common errors in this type of infrastructures. This diagnosis will be an 

instrument that will allow the definition of acting strategies in the existing Main 

Bus stations, namely in their reuse or rebalance, and the identification of the 

areas where there is a need to create this type of infrastructures. 

 
  


