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Os CCO, três para toda a rede ferroviária nacional – Lisboa, Porto e Setúbal –,
asseguram a integração de novas funcionalidades (videovigilância, telecomando de catenária, monitorização de infra-estruturas, informação ao público), permitindo articular de forma interactiva os vários actores intervenientes.
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O que são os CCO?

N

a sequência da experiência muito positiva

A centralização do comando num número reduzi-

iniciada, em 1997, com a criação dos Cen-

do de centros e a existência de modernos siste-

tros de Comando de Circulação (CCC), e

mas automáticos de apoio à exploração permitem

após aprofundados estudos baseados na experiên-

um conhecimento exacto da situação da circula-

cia nacional e internacional, a REFER definiu um novo

ção em cada momento e proporcionam a informa-

modelo de gestão operacional do tráfego designado

ção e os instrumentos necessários a uma moder-

por CCO – Centros de Comando Operacional.

na gestão da circulação ferroviária.

Estes novos centros de gestão operacional da cir-

Com a introdução de novas tecnologias de sinali-

culação ferroviária representam uma evolução

zação e de telecomando de itinerários, é hoje

técnica e funcional muito significativa, cujo papel

possível efectuar o comando e regulação de tráfe-

fundamental é a coordenação e supervisão de

go a partir de pontos estratégicos da rede, de for-

todas as funções e actividades ligadas aos pro-

ma a alcançar melhores condições de segurança,

cessos operacionais da exploração ferroviária, na

capacidade e qualidade de serviço associados a

sua área de abrangência.

uma redução dos custos de operação.

Dessa forma, consegue-se a optimização da exploração da rede, aumentando a sua capacidade
disponível, e a melhoria da qualidade do serviço
prestado, com padrões mais elevados de fiabilidade, eficiência, qualidade e segurança.
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Tecnologias de apoio instaladas
> Sistema de Visualização (Videowall)
> Rede de Suporte à Exploração
> Sistema de Comunicações de Exploração
> Sistema de Comunicações de Automático
> Sistema de Rádio Solo-Comboio
> Consola de Comunicações Integradas
> Sistema de Gravação das Comunicações de Voz
> Sistema de Videovigilância
> Sistema de Informação ao Público
Cada CCO dispõe de um painel geral de visualização que mostra, de forma simplificada, toda a informação relativa à exploração das instalações
(aspectos dos sinais, estado de ocupação das secções de via, número de
referência de cada comboio, entre outros).

> Sistema de Supervisão Técnica

Centros de Comando Operacional

> Optimizar a exploração da rede e da gestão ope-

> Sistema de Audioconferência (Sala de crise)

Vantagens dos CCO

racional da circulação ferroviária, de forma a obter

> Sistema de Videoconferência (Sala de crise)

elevados padrões de fiabilidade, disponibilidade, eficiência, qualidade e segurança;
> Criar mecanismos de gestão optimizada da
rede, o que conduz ao aumento da sua capacidade utilizável;
> Potenciar o desempenho funcional dos CCC como

Inovação e valor acrescentado

centros multidisciplinares de comando e controlo da

> Os CCO representam uma modernização significativa nos serviços

circulação, aumentando a qualidade e eficiência do

prestados pela REFER, na vanguarda das práticas mais eficientes e

sistema de transporte e do serviço prestado ao

eficazes de gestão de infra-estruturas de transporte.

cliente final;
> Melhorar a segurança da circulação de pessoas e
bens através da integração de novas funcionalidades, como a videovigilância, telecomando da catenária, monitorização de infra-estruturas e informação
ao público;
> Melhorar as condições de trabalho e ambiente dos
intervenientes e da actividade operacional dos colaboradores, materializada em novas ferramentas de
trabalho e disponibilização de meios complementares de auxílio à operação e gestão da circulação.
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Índices Construtivos

CCO de Lisboa

> Área de intervenção
> Área bruta de construção
> Área de implantação
> Número de pisos

6 950 m2
5 329,58 m2
1 659,56 m2
4

CCO de Lisboa
A zona de intervenção do CCO de Lisboa abrange uma parte do

requisitos técnicos e tecnológicos são uma premissa fundamental.

formação e Sala de Crise, dispondo esta de visionamento

espaço envolvente à Estação de Braço de Prata. No moderno

O edifício estrutura-se em dois corpos complementares.

privilegiado sobre as áreas dos operadores e painéis de controlo.

edificio da autoria do gabinete GLCS - Arquitectos Lda, com

No corpo ‘curvo’ localiza-se a Sala de Comando, que se

No corpo ‘recto’ localizam-se as áreas referentes às funções

frente disposta paralelamente às linhas de caminho-de-ferro, os

circunscreve dentro de uma meia circunferência, as áreas de

complementares, de apoio e serviços.

