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Istotną rolę w systemie transporto-
wym Portugalii spełniają dalekobieżne
przewozy autobusowe. Ten segment
rynku poddany jest daleko posuniętej
liberalizacji, choć wciąż można odczuć
silną pozycję przewoźników, którzy
powstali w wyniku podziału wcześniej-
szego monopolisty, Rodoviaria Nacio-
nal. Dziś rynek wykształcił bardzo zróż-
nicowane formy własnościowe prze-
woźników, tworzących nierzadko róż-
ne alianse.

Najbardziej znaczącą marką na
portugalskich drogach jest Rede
Expressos (pełna nazwa – Rodoviaria
Nacional de Expressos Lda), co w do-
słownym tłumaczeniu oznacza „sieć
ekspresów”. Pod tym szyldem kursują
autobusy ekspresowe łączące najwięk-
sze miasta kraju. Rede Expressos

zostało utworzone przez kilku dużych
przedsiębiorców, w zasadzie wywo-
dzących się z Rodoviaria Nacional.
O ile poszczególne firmy tworzące
Rede Expressos można porównać do
polskich przedsiębiorstw PKS, o tyle
Rede Expressos jest rodzajem aliansu
tychże dla prowadzenia przewozów
dalekobieżnych. Dzięki temu przedsię-
wzięciu wyeliminowano konkurencję
pomiędzy firmami, a pasażerom umoż-
liwiło to swobodne korzystanie z całej
sieci połączeń, bez stosowania taryfy
łamanej. Inną kwestią pozostają wza-
jemne powiązania kapitałowe udzia-
łowców Rede Expressos w grupie ka-
pitałowej (np. Grupo Barraqueiro).
Autobusy Rede Expressos łączą głów-
ne miasta kraju, jak również miejsco-
wości wypoczynkowe. W przypadku

tych ostatnich widać znaczne różnice
sezonowe w ofercie przewozowej.

Oprócz Rede Expressos funkcjonu-
je też szereg połączeń konkurencyj-
nych, uruchamianych przez mniej-
szych przewoźników (także tych zaan-
gażowanych w Rede Expressos!),
a także inne porozumienia. Korzysta-
nie z ich usług jest zazwyczaj tańsze
od Rede Expressos, choć nie oferują
one aż tak rozbudowanej sieci połą-
czeń. Oferowane połączenia z reguły
koncentrują się w jednym regionie oraz
jego połączeniach ze stolicą kraju. Nie-
które firmy prowadzą także przewozy
luksusowe, oferując na pokładzie do-
datkowe usługi (np. obsługa stewar-
dów). Większość autobusów przewo-
zi także przesyłki kurierskie w ramach
usługi „RodoMail”.

O lokalizacji dworców autobuso-
wych decydują miejscowe władze pu-
bliczne (planowanie zagospodarowa-
nia przestrzeni) chociaż położenie sa-
mych dworców pozostaje często
w gestii poszczególnych przedsię-
biorstw transportowych. Efektem takie-
go stanu rzeczy jest użytkowanie róż-
nych dworców w danym mieście przez
różnych przewoźników, w szczególno-
ści konkurentów sieci Rede Expressos,
korzystających częstokroć z innych
dworców. Problem ten dotyka w szcze-
gólności dużych miast – na przykład
w Lizbonie połączenia Rede Expressos
realizowane są z dworca Sete Rios,
podczas gdy przewoźnicy konkuren-
cyjni obsługują dworzec Oriente.
W mniejszych miejscowościach w ogó-
le nie ma dworców, zaś na wielu przy-
stankach brak jest jakichkolwiek roz-
kładów jazdy.

Rozkłady jazdy podawane są w In-
ternecie w postaci wyszukiwarek po-
łączeń oraz rozkładów tabelarycznych.
Rozkłady tabelaryczne dostępne są też
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Dalekobieżna komunikacja autobusowa w Portugalii
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W wielu miejscowościach zachowały się tradycyjne dla danego regionu przystanki, chociaż
trudno na nich znaleźć interesujące pasażerów informacje. Monsanto w prowincji Beira
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na dworcach w postaci ulotek, a w nie-
których przypadkach – także w Inter-
necie, jako gotowe do wydruku ulotki.
Każdy z przewoźników (czy też grup)
ma własną stronę internetową, choć
istnieje także ogólnokrajowy portal in-
formacji o transporcie publicznym. Sto-
pień zaawansowania wyszukiwarek na
stronach poszczególnych oferentów
usług przewozowych jest zróżnicowa-
ny. Wyszukiwarka najpopularniejszego
Rede Expressos przypomina funkcjo-
nalnością systemy rezerwacyjne nie-
których linii lotniczych. Wraz z wybra-
niem miejscowości wyjazdu pojawiają
się dostępne kierunki, przy czym wy-
szukiwarka wskazuje także połączenia
przesiadkowe ze wskazaniem punktu
przesiadki. Mankamentem pozostaje
niska dostępność informacji dla osób
przyjezdnych – praktycznie wszystkie
strony są wyłącznie w języku ojczy-
stym. „Jaskółką nowości” jest krajowa
multimodalna baza „TransPOR”, pre-
zentująca szereg użytecznych infor-
macji dotyczących wszystkich gałęzi
transportu, także po angielsku. Nieste-
ty informacje przekazywane przez po-
szczególne źródła internetowe nie za-
wsze pozostają ze sobą spójne. Od-
górnie tworzona baza TransPOR za-
wiera klauzulę nakazującą zaintereso-
wanym upewnić się odnośnie połą-
czenia na stronach właściwych prze-
woźników. Niektóre wyniki wyszukiwa-
nia mogą wydać się zaskakujące,
jako że TransPOR niekiedy zaleca

rozpoczynanie podróży w zupełnie in-
nym miejscu, nawet kilkadziesiąt kilo-
metrów od startu zadanej marszruty.
Baza TransPOR nie zawiera komuni-
kacji lokalnej, która bywa wplatana do
siatki połączeń Rede Expressos. Dzię-
ki temu na stronie Rede Expressos
możliwe jest planowanie podróży do
szeregu mniejszych miejscowości.
Baza TransPOR jest dostępna także
poprzez stacjonarne infomaty, zainsta-
lowane w najważniejszych węzłach

transportowych (lotniska, dworce). Nie
występuje jeden, ściśle określony ter-
min aktualizacji rozkładów jazdy.

Bilety na połączenia autobusowe
dostępne są wyłącznie w przedsprze-
daży, kierowcy nie prowadzą działal-
ności handlowej. Wymusza to prowa-
dzenie przez oferentów przewozów
sieci dystrybucji we wszystkich miej-
scowościach, do których docierają. Co
prawda prowadzi się także szeroko
reklamowaną sprzedaż biletów przez

Tabelaryczny rozkład jazdy dla odcinka Braga – Lizbona

Punkt informacyjny TransPOR oraz automat do sprzedaży biletów Rede Expressos na stołecz-
nym dworcu Sete Rios, Lizbona, 15 stycznia 2008

Lista punktów sprzedaży biletów dla linii
Lizbona – Sines – Praia Zambueira
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miastach może się zdarzyć, iż wszyst-
kie miejsca zostały już wysprzedane,
zaś na uboczu sklep czy bar prowa-
dzący sprzedaż może być nieczynny.

Tabor występujący na portugal-
skich liniach dalekobieżnych jest typo-
wy dla Półwyspu Iberyjskiego. Rzad-
kością jest autobus wywodzący się
w całości z macierzystej fabryki – z re-
guły zamawiane są wyłącznie podwo-
zia, karosowane następnie w miejsco-
wych wytwórniach. Najczęściej wystę-
pującym modelem na liniach ekspre-
sowych jest zabudowa Salvador
Caetano na podwoziu MAN. Tabor jest
sukcesywnie wymieniany, mimo to nie-
kiedy można spotkać także starsze
modele, także na głównych liniach.
Na liniach Rede Expressos przeważa
malowanie pojazdu w barwy sieciowe,
z jedynie niewielkimi wyróżnikami
wskazującymi właściciela pojazdu.
Niemniej jednak część pojazdów ob-
sługujących linie dalekobieżne (także
w ramach Rede Expressos) zachowu-
je lakierowanie własne przewoźnika.

Podsumowując można stwierdzić,
iż zapoczątkowany w pierwszej poło-
wie lat dziewięćdziesiątych proces re-
prywatyzacji transportu publicznego
w Portugalii znajduje swoje odbicie
w przewozach dalekobieżnych. Rola
tego typu przewozów jest duża z racji
niskiej gęstości sieci kolejowej. Obok
funkcjonujących niewielkich lokalnych
firm przewozowych, które nie zostały
znacjonalizowane w latach siedem-
dziesiątych, dokonano podziału naro-
dowego przewoźnika autobusowego
na mniejsze podmioty, zgodnie z ob-
szarem obsługi. Z tych ostatnich
wydzielano dalsze podmioty, podda-
wane prywatyzacji. Z drugiej strony
widoczny jest proces odwrotny, pole-
gający na skupianiu w ramach grup ka-
pitałowych niezależnych, sprywatyzo-
wanych przedsiębiorstw autobuso-
wych.

Te dwa główne procesy – podział
i prywatyzacja oraz koncentracja ka-
pitałowa – kształtują obecny obraz ryn-
ku autobusowych przewozów daleko-
bieżnych w Portugalii, który ma cha-
rakter oligopolistyczny.

Źródła:
Z Internet (m.in.: www.transpor.pt,

www.rede-expressos.pt, www.re-
nex.pt, www.barraqueiro.com,

Najpopularniejszy autobus sieci ekspresów – MAN/Salvador Caetano (Rodoviaria de Alentejo
#8417), Almada/Centro Sul, 6 listopada 2007

Nadwozie Fenix DD (Marques Lda #152) z interesującym układem foteli 1+1+1 na dolnym
pokładzie, Lizbona, 15 stycznia 2008

Internet, jednak stacjonarne punkty
sprzedaży znajdują się w każdej miej-
scowości. Z racji wysokich kosztów
utrzymania punktów przeznaczonych
wyłącznie do sprzedaży biletów, sprze-
daż biletów prowadzona jest często
w miejscach zupełnie nietypowych:
w sklepach papierniczych, agencjach
pocztowych, piekarniach, a nawet
w barach! Ulotki informacyjne z rozkła-

dami jazdy w poszczególnych kierun-
kach zawierają zazwyczaj także listę
punktów sprzedaży biletów, w każdej
miejscowości na trasie. Na dużych
dworcach bilety autobusowe można
nabyć także z automatów, podczas
gdy na prowincji można spotkać rów-
nież bilety wypisywane ręcznie. Pod-
różując po Portugalii autobusem, war-
to zawczasu kupić bilet – w dużych


