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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7.0 da Lei n.0 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito 

do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n. 0 21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissão de Assuntos Europeus 

recebeu o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 

situação do mercado do transporte rodoviário na União Europeia- COM(2014)222. 

A supra identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, 

atento o respetivo objeto, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o Relatório que 

se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante. 

PARTE 11- CONSIDERANDOS 

A Comissão Europeia, nos termos do Regulamento (CE) n. 1072/2009- que respeita 

acesso ao mercado do transporte internacional rodoviário de mercadorias -, tinha a 

obrigação de elaborar um relatório sobre a situação dos mercados dos transportes 

rodoviários na Comunidade até ao final de 2013. O presente relatório responde a essa 

obrigação. 

No relatório inclui uma avaliação da eficácia dos controles e da evolução das 

condições de trabalho na profissão; uma avaliação destinada a determinar se a 

harmonização das regras nos domínios, nomeadamente da execução e das taxas de 

utilização das rodovias e da legislação em matéria social e de segurança. 

O presente relatório reúne elementos de diversos estudos e baseia-se em estatísticas 

dos transportes rodoviários de mercadorias recolhidas pelo Eurostat, em informações 

fornecidas pelos Estados-Membros, sobre a aplicação das regras sociais ao transporte 

rodoviário de mercadorias, e no relatório do Grupo de Alto Nível sobre a evolução do 

mercado do transporte rodoviário de mercadorias da UE, de 19 de junho de 2012, bem 
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como nos resultados da consulta às partes interessadas que teve lugar antes e depois 

da elaboração desse relatório do Grupo de Alto Nível. 

A Comissão Europeia, no presente relatório, deixa sugestões para futuras alterações a 

regulamentos existentes e para a necessidade de outras medidas de harmonização, o 

que indica a preparação de iniciativas com impacto na legislação dos Estados 

membros em áreas diversas. 

PARTE 111- PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a 

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. Relativamente à presente iniciativa não cabe a apreciação do cumprimento do 

Princípio da Subsidiariedade; 

2. A Assembleia da República deve acompanhar as futuras iniciativas europeias 

sobre o transporte rodoviário na União; 

3. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. 

Palácio de S. Bento, 1 de julho de 2014 

A Deputada Autora do Parecer O Presidente da Comissão 

(Catarina Martins) (Paulo Mota Pinto) 
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PARTE 1- NOTA INTRODUTORIA 

Nos termos dos n.05 1, 2 e 3 do artigo 7. 0 da Lei n. 0 43/2006, de 25 de agosto, alterada 

pela Lei n. 0 21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e 

pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da 

União Europeia, a presente iniciativa assenta na apresentação de um relatório que 

sobre a situação do mercado do transporte rodoviário da União Europeia 

relativamente à 2012 [COM (2014)222] e que foi enviado à Comissão de Economia e 

Obras Públicas, atento o seu objeto, para conhecimento e eventual deliberação de 

escrutínio. 
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PARTE 11 - CONSJDERANDOS 

1. Em geral 

• Objetivo da iniciativa 

Cabe à Comissão nos termos do artigo 17.0
, n. 0 3, do Regulamento (CE) n. 0 

1072/2009 - que respeita acesso ao mercado do transporte internacional rodoviário de 

mercadorias - elaborar um relatório sobre a situação dos mercados dos transportes 

rodoviários na Comunidade até ao final de 2013, do qual deve constar nomeadamente: 

- uma avaliação da eficácia dos controles e da evolução das condições de 

trabalho na profissão; 

- uma avaliação destinada a determinar se a harmonização das regras nos 

domínios, nomeadamente 

a) da execução e das taxas de utilização das rodovias; 

b) e da legislação em matéria social e de segurança; 

O presente relatório responde a esta obrigação: 

-reúne elementos de prova de diversos estudos; 

-baseia-se em estatísticas dos transportes rodoviários de mercadorias 

recolhidas pelo Eurostat; 

-socorre-se de informações fornecidas pelos Estados-Membros, sobre a 

aplicação das regras sociais ao transporte rodoviário de mercadorias. 

-suporta-se igualmente no relatório do Grupo de Alto Nível sobre a evoluçã,o do 

mercado do transporte rodoviário de mercadorias da UE, de 19 de junho de 

2012 e nos resultados da consulta extensa de partes interessadas que teve 

lugar antes e depois da elaboração desse relatório do Grupo de Alto Nível. 

Decorre igualmente da identificação pela Comissão da necessidade de uma revisão 

dos Regulamentos (CE) n. 0 1071/2009 e (CE) n. 0 1072/2009 no âmbito do exercício 

REFIT-Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação. 
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• Principais aspetos 

O Relatório elaborado cobre a: 

- Evolução do mercado do transporte rodoviário de mercadorias 

Atividade do Transporte Rodoviário de mercadorias 

Estrutura empresarial e de emprego 

Evolução da produtividade 

- Evolução das Estruturas de custos no sector do transporte rodoviário 

Fatores de custo: panorama geral 

Evolução dos custos de mão-de-obra 

Evolução dos níveis de custo do combustível 

Outros fatores de custo 

- Aplicação das disposições relativas ao acesso ao mercado do transporte 
rodoviário 

Regulamentos 1071/1072 de 2009 

- Dimensão social do sector do transporte rodoviário 

Condições de trabalho 

Previsão da mudança 

- Outros fatores a nível regulamentar 

Tarifação rodoviária 

Especificações relativas aos veículos 

Segurança Rodoviária 

Tributação dos combustíveis 

- Conclusões 

Situação do mercado 

Convergência dos indicadores de mercado 

Próximas etapas 
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2. Aspetos relevantes 

• Análise e pronúncia sobre questões de substância da iniciativa; 

Atividade do transporte rodoviário de mercadorias 

O principal modo de transporte por terra na UE é o transporte rodoviário de 

mercadorias, representando mais de 70 % de todas as atividades de transporte por 

terra e tem permanecido bastante estável ao longo da última década. 

O transporte rodoviário ·na UE-27 gerou perto de 1, 7 biliões de toneladas

quilómetro em 2012. 

Na UE, as operações de transporte nacional efetuadas por veículos matriculados a 

nível nacional representam cerca de dois terços de todas as atividades de 

transporte. As operações de transporte nacional efetuadas ·por veículos 

matriculados num outro Estado-Membro (cabotagem) pouco ultrapassam 1 % da 

atividade total de transporte. Refira-se ainda que a percentagem de transporte 

internacional aumentou na última década, o que constitui um sinal do mercado 

único cada vez mais integrado, na União Europeia. 

São efetuados por veículos matriculados no Estado-Membro de carga ou no 

Estado-Membro de descarga cerca de quatro quintos de todas as atividades de 

transporte internacional, sendo o restante quinto destas atividades efetuado por 

veículos matriculados num país terceiro a comparar com apenas um oitavo em 

2004. 

Registando um aumento superior a 80 % entre 2004 e 2012, o tráfego por veículos 

matriculados num país terceiro é o segmento em maior crescimento do mercado 

do transporte rodoviário de mercadorias. Beneficia do facto de as atividades de 

transporte internacional estarem totalmente liberalizadas no interior da UE. As 

atividades de cabotagem também subiram (cerca de 50 %), mas estão ainda num 

nível relativamente baixo. 

O levantamento, em 2009 e 2012, das restrições transitórias especiais aos 

transportadores da maioria dos países que aderiram à UE em 2004 e 2007, está 

associado ao forte aumento das atividades de cabotagem verificado. 

6 



••••••••••••••••••••••••• 
!!!!!!!!illllllii!!:!!!!! 

AssEMBLEIA DA ~EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

Os dados do Eurostat relativos aos níveis reais da cabotagem poderão estar 

eventualmente subestimados embora os relatórios de execução dos Estados

Membros não apresentem evidências dessa possibilidade. 

Estrutura empresarial e emprego 

Na UE, o mercado do transporte rodoviário de mercadorias é composto por cerca 

de 600.000 empresas, principalmente pequenas empresas, com uma dimensão 

média de quatro trabalhadores, número que se tem mantido estável nos últimos 

anos sendo que 80 % das empresas têm menos de 1 O trabalhadores e 99 % 

menos de 50. Em 2011 este setor empregava cerca de três milhões de pessoas. 

A recessão económica europeia provocou alguma retração nos sectores da 

logística e do transporte de mercadorias, mas gerou níveis maiores de 

subcontratação a pequenas empresas. 

Apesar do incremento da concorrência, a realidade mostra que o emprego no 

sector dos transportes aumentou entre 2005 e 2011. 

Produtividade 

Os dados disponíveis apontam uma produtividade do trabalho no setor dos 

transportes terrestres inferior à média da economia total e a mais baixa de todos 

os modos de transporte, verificando-se ainda que a produtividade do trabalho está 

em decréscimo ao contrário dos restantes modos de transporte. 

Seriam necessárias informações mais pormenorizadas sobre os níveis de 

produtividade no setor do transporte rodoviário de mercadorias para uma análise 

mais profunda. 

Segundo os estudos realizados em diversos setores, na generalidade da 

economia, a produtividade do trabalho é mais elevada em segmentos abertos à 

concorrência internacional. 
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Devido aos incontornáveis desequilíbrios nos fluxos de transporte e nas práticas 

de logística, é uma inevitabilidade do transporte rodoviário de mercadorias a 

existência de um certo grau de circulação sem carga, ou seja 'em vazio'. 

Com efeito, os níveis de circulação em vazio mantêm-se elevados nas atividades 

de transporte nacional sendo ligeiramente superior a 25 o/o quando se trata de 

transportadores nacionais que efetuam transporte nacional e de cerca de 50 o/o no 

caso dos camiões estrangeiros que efetuam viagens nacionais num Estado

Membro distinto do Estado-Membro de matrícula. 

No entanto, nos casos em que existe concorrência nomeadamente no transporte 

internacional a análise por segmentos parece apontar para níveis de circulação em 

vazio inferiores. 

Fatores de custo: panorama geral 

Foi identificada uma grande diversidade de custos de operação, em que desde 

logo alguns estão estreitamente ligados ao Estado-Membro de estabelecimento 

enquanto outros são variáveis e dependem do Estado-Membro de exploração. 

Para além do combustível, a mão-de-obra é um dos dois principais fatores de 

custo no setor do transporte rodoviário, e atingiu já níveis comparáveis em toda a 

UE, sendo que as estruturas de custos são cada vez mais parecidas em todo o 

setor do transporte rodoviário. 

Os níveis salariais médios variam muito em função de se tratar de transporte 

nacional ou internacional, e que incluem por regra uma variedade de subsídios 

diários e são ainda função das distâncias percorridas. 

Embora a situação individual de cada mercado deva ser avaliada mais 

profundamente, há evidências de que as diferenças salariais no sector se estão a 

reduzir. 
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Custos com combustível 

Os custos com combustível na UE têm acompanhado a evolução dos preços do 

petróleo bruto nos mercados internacionais, havendo ainda uma tendência para a 

harmonização gradual na tributação dos produtos energéticos. 

No entanto, os Estados-Membros são livres de fixar as próprias taxas de tributação 

nacionais da forma adequada que considerarem. 

Outros fatores de custo 

Incluem tipicamente tarifas pontuais ou únicas, impostos periódicos sobre a 

propriedade ou circulação de veículos e impostos decorrentes da utilização dos 

veículos. 

Aplicação de disposições relativas ao acesso ao mercado do transporte rodoviário 

Os Regulamentos (CE) n.0 1071/2009 que diz respeito ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário, e o n. 0 1072/2009 que diz respeito a questões de 

execução e evolução a nível nacional, visam proporcionar às empresas um acesso 

equitativo ao mercado do transporte rodoviário internacional. 

Revisão da Regulamentação 

O exercício de avaliação que se seguiu à comunicação identificou como prioritária 

a revisão dos Regulamentos (CE) n. 0 1071/2009 e (CE) n. 0 1072/2009. Uma 

simplificação dos regulamentos permitiria aos responsáveis pelo controlo executá

los de forma mais eficiente e uniforme, facultando aos transportadores uma 

interpretação consistente e um ambiente de funcionamento previsível. 

A revisão além de permitir a clarificação, permite reforçar as possibilidades de 

cooperação entre Estados-Membros e melhorar também assim a execução dos 

Regulamentos. 

Dimensão social do sector do transporte rodoviário 

É objetivo da legislação da UE neste campo proporcionar um enquadramento geral 

e setorial destinado a garantir a segurança rodoviária, condições de trabalho 

adequadas e uma concorrência não distorcida. 
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Condições de trabalho 

No setor do transporte rodoviário as condições de trabalho são tidas como difíceis, 

o que é atestado pela baixa atratividade do setor, e algumas das razões prendem

se com a natureza móvel das atividades de transporte rodoviário e os longos 

períodos fora do local de origem. 

Previsão de mudança 

É perfeitamente identificável um conjunto significativo de mudanças no setor do 

transporte rodoviário que é já afetado por uma série de fatores com efeito no longo 

prazo, a começar pela atual escassez de condutores. Os trabalhador~s dos 

transportes rodoviários são uma população em envelhecimento, sendo expectável 

que, só na Alemanha, mais de 250 000 condutores se reformem nos próximos 1 O a 

15 anos. O recrutamento em países terceiros parece estar já a ser uma solução 

em alguns Estados-Membros já confrontados com este problema. 

O aumento da utilização de tecnologias é um fator decisivo no domínio do 

transporte internacional e deverá ser um fator de mudança significativo. 

Outros fatores a nível regulamentar 

Tarifação rodoviária 

A Diretiva 1999/62/CE, sucessivamente alterada pela Diretiva 2006/38/CE, e 

depois pela Diretiva 2011/76/EU, estabelece um quadro comum para os 

Estados-Membros imporem aos veículos pesados de mercadorias (mais de 3,5 

toneladas) portagens pela utilização de certas infraestruturas, com base na 

distância, e taxas baseadas no tempo de utilização (vinhetas). 

Com a alteração de 2011, a diretiva integrou elementos destinados a melhor 

refletir o princípio do poluidor-pagador, tais como a possibilidade de os 

Estados-Membros cobrarem aos transportadores o impacto do seu veículo na 

qualidade do ar e nos níveis sonoros. Embora nenhum Estado-Membro esteja 

já a internalizar os custos externos, os Estados-Membros que utilizam uma 

forma de tarifação das infraestruturas são em número crescente. 
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Refira-se ainda que estão a ser envidados esforços no sentido de implantar o 

Serviço Eletrónico Europeu de Portagem (SEEP) a nível europeu. 

Especificações relativas a veículos 

Desde a adoção do Regulamento (CE) n.0 1072/2009 que os critérios 

aplicáveis aos veículos utilizados pelos transportadores da UE mudaram 

substancialmente, e a entrada em vigor das normas de emissões das normas 

de emissões Euro V em 2008 e Eurq VI em 2013 deu origem a uma renovação 

mais rápida das frotas de veículos na UE-12 e UE-12, sempre que a idade 

média dos veículos em circulação é superior. 

Segurança Rodoviária 

Os registos de segurança da UE, incluindo os relativos aos veículos pesados 

de mercadorias (VPM), estão continuamente a melhorar e não mostram 

qualquer impacto negativo decorrente da adoção de novas disposições sobre o 

acesso ao mercado do transporte rodoviário em 2009, assinalando-se em 

quase todos os Estados-Membros uma redução dos acidentes mortais. 

Este ·decréscimo resulta parcialmente da redução 7% dos volumes de 

transporte de mercadorias que se verificou entre 2008 e 2010, mas também de 

fatores como os aperfeiçoamentos técnicos nos veículos e o reforço do controlo 

do cumprimento das regras de trânsito. 

Estando atualmente em processo legislativo um conjunto de iniciativas que 

contribuirão para uma melhor manutenção dos veículos existentes e para a 

colocação no mercado de veículos mais seguros para utentes vulner-áveis das 

estradas esta tendência de redução da sinistralidade deverá prosseguir no 

futuro. 

Tributação dos combustíveis 

Foi adotada em 13 de abril de 2011 pela Comissão uma proposta de revisão da 

Diretiva 2003/96/CE que rege a tributação dos produtos energéticos e da 

eletricidade, e que caso seja adotada, alinhará as políticas de tributação de 

energia, a fim de refletir o impacto ambiental dos combustíveis e de outros 
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produtos energéticos, criando um incentivo adicional para os transportadores 

utilizarem veículos menos poluentes. 

Em suma 

I - Situação do mercado 

O pacote rodoviário europeu datado de 2009 contribuiu para fornecer aos 

transportadores e às autoridades normas e critérios comuns para o acesso à profissão 

e ao mercado do transporte rodoviário internacional, no entanto certas disposições do 

Regulamento (CE) n. 0 1072/2009 são difíceis de aplicar, em especial as relativas ao 

estabelecimento estável de empresas de transporte rodoviário e à cabotagem, 

favorecendo o ressurgimento da heterogeneidade das legislações nacionais que 

pretendia justamente eliminar com efeitos negativos para o mercado interno dos 

transportes rodoviários. 

Apesar da recuperação lenta da crise económica até 2011 na UE, os volumes de 

transporte baixaram novamente desde então, afetados pela evolução do resto da 

economia. 

O setor irá enfrentar vários desafios no futuro, desde logo a escassez de condutores 

que é atenuada pela crise mas continua a ser motivo de preocupação, especialmente 

para os condutores especializados, com exigências crescentes de qualificação no 

contexto de uma força de trabalho em envelhecimento progressivo. As condições de 

trabalho continuam a ser pouco atrativas num sector particularmente marcado por 

elevados níveis de atividade por conta própria e que convida à diminuição dos 

elevados níveis de circulação em vazio, como resposta para a carência de condutores. 

A melhoria da eficiência do setor do transporte rodoviário irá contribuir para a 

competitividade da economia da UE no seu conjunto. 
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11 - Convergência dos indicadores de mercado 

À semelhança dos restantes setores da economia, e setor do transporte rodoviário nos 

vários Estados-Membros da UE apresentam estruturas diferenciadas de custos, que 

se vão esbatendo ptogressivamente embora seja pouco provável que essas 

diferenças de custo desapareçam por completo. Os transportadores envolvidos no 

transporte internacional expõem-se a custos como a tarifação rodoviária e os custos 

dos combustíveis aplicados por cada Estado-Membro, assistindo-se ainda a uma 

subida dos níveis remuneratórios particularmente nas operações de transporte 

internacional, nomeadamente nos Estados-Membros que aderiram à UE em 2004 e 

2007. O regime de concorrência acrescido proporciona uma pressão competitiva sobre 

os níveis de custos e obriga os transportadores rodoviários a uma maior eficiência e 

de qualidade dos serviços, trazendo benefícios para os utilizadores destes serviços de 

transportes em toda a UE. As alterações legislativas conduzirão a uma maior 

harmonização das condições básicas do setor do transporte rodoviário. Inclui-se aqui a 

crescente utilização dos sistemas de tarifação rodoviária, a harmonização técnica 

adicional, o reforço da segurança dos veículos de transporte rodoviário e o aumento 

da cooperação entre os Estados-Membros da UE na luta contra as infrações 

rodoviárias. Esta evolução limita o risco que um aumento da pressão concorrencial 

poderia representar para a segurança rodoviária, nomeadamente no caso de uma 

maior abertura do mercado. 

É esperada uma maior convergência e harmonização em especial das disposições 

relativas à cabotagem, constantes do Regulamento (CE) n. 0 1072/2009, e ao 

estabelecimento efetivo e estável, constantes do Regulamento (CE) n. 0 1071/2009, 

que não parecem estar a ser aplicadas de maneira uniforme impedindo os 

transportadores de operar em condições de igualdade. 

111- Próximas etapas 

Afigura-se como natural conclusão que deve ser ponderada uma nova reforma, para 

clarificar as disposições sobre o acesso ao mercado de transporte rodoviário da EU, 

equilibrada, incluindo disposições destinadas a assegurar a aplicação uniforme das 

regras de acesso ao mercado, traria clareza às disposições jurídicas que os Estados

Membros e a indústria interpretam e aplicam de forma diferente. Regras mais claras 

constituiriam a base para uma cultura reforçada de conformidade e limitariam as 
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possibilidades de fraude (quer na esfera orçamental quer na social). Trata-se de uma 

condição sine qua non para melhorar a coerência na aplicação que se espera de um 

espaço único europeu dos transportes. A prevista revisão dos Regulamentos (CE) n.0 

1071/2009 e (CE) n. 0 1072/2009 no âmbito do exercício REFIT marcará um primeiro 

passo nessa direção. Com base em medidas de aplicação adequadas, afigurar-se-ia 

conveniente uma revisão gradual de certas restrições arcaicas ainda existentes 

relativamente ao acesso ao mercado. As condições impostas às operações de 

cabotagem restringem os mercados acessíveis aos transportadores da UE, uma vez 

que os mercados nacionais representam cerca de dois terços do total de volumes de 

transporte rodoviário movimentados. A supressão gradual dessas restrições poderia 

contribuir para reduzir os encargos administrativos criados pelas atuais regras, 

complexas e pouco claras. Além disso, permitiria uma correspondência mais eficiente 

entre a procura e a oferta de transportes. Conforme demonstram certos estudos, a 

flexibilização das restrições à cabotagem ·poderia contribuir para um setor dos 

transportes rodoviários mais económico e eficiente em termos de recursos, uma vez 

que poderia conduzir a uma redução da circulação em vazio e induzir ao aumento da 

eficiência do setor em termos económicos e de consumo de combustível. Outras 

iniciativas, como a próxima comunicação que contém uma estratégia destinada a 

reduzir o consumo de combustível e as emissões de C02 dos veículos pesados, 

contribuirão também para este objetivo. 

É imperativo conceber medidas destinadas a restaurar a atratividade da profissão e a 

melhorar o ambiente de trabalho dos condutores, incluindo medidas de execução, 

controlo e redução da fraude fiscal e social, bem como a melhoria dos níveis de 

formação e das competências. A economia em geral beneficiará e a atratividade da 

profissão será melhorada e o setor beneficiará de uma força de trabalho altamente 

treinada e disponível também contribuiria para responder à escassez iminente de 

condutores. Deveriam também continuar a ser envidados esforços no sentido de 

melhorar a aplicação das disposições sociais da UE aos transportes rodoviários, 

incluindo as relativas ao tempo de condução e aos períodos de repouso. 

3. Princípio da Subsidiariedade 

Não há lugar à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade por não 

se lhe aplicar dado tratar-se de documento não legislativo da Comissão. 
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AssEMBLEIA DA r{EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

PARTE 111 - CONCLUSOES 

Em face do exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui o seguinte: 

1 Não se aplica a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade por 

se tratar de documento não legislativo da Comissão; 

2 A situação do mercado do transporte rodoviário na União Europeia e as 

iniciativas relacionadas com a sua evolução justificam um acompanhamento 

próximo por parte da Assembleia da República, e em particular pela Comissão 

de Economia e Obras Públicas; 

3 A Comissão de Economia dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, 

devendo o presente relatório, nos termos da Lei n. 0 43/2006, de 25 de agosto 

de 2006, alterado pela Lei n. 0 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à 

Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. 

Palácio de S. Bento, 4 de junho de 2014 

A Deputada Relatora O Presidente da Comissão 

(Pedro Pinto) 
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