
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Área Departamental de Engenharia Civil 
 
 

 ISEL 
 

Enquadramento das novas infra-estruturas ferroviárias e logísticas no 
desenvolvimento urbanístico da cidade de Elvas 

 
Diogo Niza Pinheiro Ferreira de Paiva 

 
 
Trabalho Final de Mestrado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, na 
área de especialização de Edificações 
 

Resumo: 
A Alta Velocidade chegou à Europa há aproximadamente trinta anos, França foi o país pioneiro 
a aderir a este meio de transporte. 
Inicialmente visto como meio de redução do tráfego aéreo entre grandes cidades, cedo se 
compreendeu que a sua utilização poderia trazer mais benefícios, começando então a sua 
construção noutros países europeus. 
Na altura em que Portugal projecta a construção de uma rede de Alta Velocidade, utilizando-a 
não como simples transporte de passageiros mas também como catalisador de uma afirmação 
no mercado logístico e do transporte de mercadorias Ibero-Europeu e afirmando os seus 
principais portos como portas Atlânticas de entrada na Europa, torna-se importante a 
compreensão dos impactos que este investimento poderá vir a ter no futuro. 
A criação de pontos logísticos servidos por comboios de Alta Velocidade ao longo do país faz 
da cidade de Elvas um ponto de especial interesse. A concentração de três infra-estruturas 
como a ferrovia de alta velocidade, a plataforma logística e a linha de mercadorias Sines/Elvas 
num só ponto, fazem com que esta cidade se destaque das outras relativamente aos impactos 
que poderá vir a sofrer. 
Os efeitos provocados por este tipo de infra-estruturas, particularmente no caso das Redes de 
Alta Velocidade, são difíceis de prever sendo por essa razão necessária a análise detalhada de 
todos os elementos com influência neste local, resultando no entanto sempre num motor do 
desenvolvimento e da criação de novo tecido urbano e actividades. 
A grande proximidade entre Elvas e Badajoz, cidades que irão no futuro partilhar a maioria 
destas infra-estruturas, além da ligação centenária que existe entre os povos das duas cidades 
e dos dois países fazem deste projecto um caso de estudo particularmente interessante em 
que o sucesso do mesmo estará sempre dependente da cooperação estratégica que os dois 
venham a desenvolver. 
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