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Resumo

O presente estudo não só analisa as condições e a qualidade dos revestimentos
das estradas da UE e as tendências verificadas nos orçamentos nacionais no que
toca às atividades de manutenção rodoviária nos últimos anos, como também
avalia as consequências económicas e ao nível da segurança da ausência de
manutenção rodoviária regular. Os autores investigam as principais causas na
origem das variações identificadas e os consequentes impactos na segurança
rodoviária. Com base nessa investigação, recomendam, por conseguinte, uma
série de medidas e boas práticas que visam ajudar a preservar a segurança e a
qualidade dos revestimentos das estradas da UE.
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SÍNTESE

SEGURANÇA RODOVIÁRIA
A segurança rodoviária na Europa tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Em 2010,
faleceram cerca de 31 500 pessoas em acidentes de viação na UE-28, ou seja, apenas
57 % das 54 949 vítimas mortais registadas em 2001. Entre 2008 e 2010, esta tendência
intensificou-se significativamente com o decréscimo de 10 % por ano do número de vítimas
mortais, em comparação com os 4 % por ano registados entre 2001 e 2007. Sem prejuízo
deste decréscimo substancial, a UE não atingiu a meta estabelecida em 2003 de reduzir em
50 % o número de vítimas mortais em acidentes de viação entre 2001 e 2010.

Além disso, importa referir, relativamente a este declínio geral do número de vítimas
mortais, que:

 Esta redução foi possível, não obstante o aumento geral do transporte rodoviário de
passageiros. Entre 1995 e 2011, a procura no setor do transporte rodoviário,
medida em passageiros-quilómetros, aumentou em média 1,1 % por ano na UE.

 Existem diferenças substanciais entre os Estados-Membros. Os Estados-Membros do
Sul e do Leste tendem a ter taxas de mortalidade superiores à média da UE.

 O declínio do número de vítimas mortais varia em função dos utentes das estradas e
tem sido progressivo, nomeadamente, no que respeita aos utentes que circulam em
veículos ligeiros (- 45 %), em veículos de mercadorias (- 40 %), em bicicleta (-
33 %) ou a pé (- 34 %), ao passo que o número de vítimas mortais em acidentes
de viação com motociclos se manteve constante.

 Segundo dados provisórios relativos a 2013, o número de vítimas mortais continua a
diminuir, já que o valor total na UE correspondeu a 26 000. De acordo com valores
preliminares, o número de vítimas mortais em acidentes de viação decresceu 8 %
em comparação com 2012, na sequência do decréscimo de 9 % entre 2011 e 2012.

Os dados sobre os acidentes de viação na Europa são recolhidos pelo CARE, o Banco de
Dados Comunitário sobre os Acidentes de Circulação Rodoviária, que contém informações a
respeito das vítimas mortais e dos feridos na UE, sistematizando dados não confidenciais
recolhidos junto dos Estados-Membros da UE numa base de dados centralizada.

Desde que foi adotado o 3.º Programa de Ação Europeu para a Segurança Rodoviária
(ERSAP), a UE reconheceu que o erro humano é a causa mais comum de acidentes de
viação, mesmo não podendo ser menosprezado o impacto das condições das estradas e da
manutenção rodoviária. Dado que os automobilistas podem cometer erros e o fazem de
facto, o estado das infraestruturas deve ser gradualmente melhorado, a fim de proteger
mais eficazmente os utentes das suas próprias limitações.

AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA UE
É difícil recolher informações exatas e homogéneas sobre as despesas de manutenção e o
investimento rodoviário ao nível dos vários Estados-Membros, visto que a homogeneidade
dos dados é mínima. A gestão das estradas varia entre Estados-Membros e, por
conseguinte, incumbe a vários organismos – tais como ministérios nacionais e autoridades
regionais ou locais – garantir que as condições dos diferentes troços da rede rodoviária
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sejam aceitáveis. Além disso, a definição das atividades de manutenção e investimento
rodoviário nem sempre é clara quando comparamos diversos contextos nacionais, o que
dificulta a tarefa de compreender exatamente quais os elementos a registar em cada uma
dessas duas categorias e cria discrepâncias ao nível da comunicação de dados nos
diferentes Estados-Membros.

A fim de analisar a evolução das atividades de manutenção no âmbito das obras rodoviárias
efetuadas na UE nos últimos anos, o presente estudo baseou-se em diversos aspetos, tais
como os dados sobre as despesas no setor rodoviário recolhidos pela OCDE/ITF e os dados
sobre a produção de asfalto comunicados pela EAPA, para além das informações específicas
por país. Os dados recolhidos revelam que os níveis do investimento rodoviário na UE se
mantiveram relativamente estáveis entre 2006 e 2011. O investimento rodoviário atingiu o
seu nível mais elevado em 2009 mas decresceu 7,1 % até 2011. Relativamente aos níveis
das despesas de manutenção, a análise sugere a ocorrência de uma redução significativa
das atividades de manutenção em Itália, na Irlanda, na Eslovénia e em Espanha, nos
últimos anos, e a existência de uma provável tendência descendente também na
Eslováquia, na Finlândia, na República Checa, no Reino Unido, em Portugal e na Hungria.
Ao mesmo tempo, aparentemente, também se registou, no mesmo período, um aumento
das despesas de manutenção em diversos Estados-Membros, tais como a Áustria, a
Alemanha, a França, a Croácia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Polónia.

O impacto da crise tem sido mais acentuado nos países em que o financiamento da
infraestrutura rodoviária depende bastante mais da despesa pública do que de outras
fontes de financiamento (como, por exemplo, as portagens). O estado das finanças públicas
dos vários Estados-Membros e as suas opções fiscais e orçamentais produziram diferentes
resultados.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS REVESTIMENTOS DAS ESTRADAS E
PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO
Tendo sido aprovada a Diretiva 2008/96/CE, pela primeira vez na UE foi criado um quadro
comum para a gestão da segurança da infraestrutura rodoviária. Contudo, esta Diretiva,
que apenas é aplicável aos corredores RTE-T, suscita uma interpretação e aplicação
diferentes nos vários Estados-Membros da UE e incide apenas nos aspetos processuais da
monitorização da segurança rodoviária.

A UE tentou ultrapassar estas limitações, recorrendo aos seguintes projetos de
investigação:

 Pilot4safety, que concebeu um manual, complementado por um conjunto de
melhores práticas que poderiam ser um ponto de partida para o desenvolvimento de
um instrumento abrangente com vista a normalizar as disposições operacionais a
aplicar pelos operadores do setor rodoviário e pelas autoridades nacionais.

 WhiteRoads, que incidiu na identificação e no estudo dos «white spots» – isto é,
troços da RTE-T em que não ocorreram acidentes durante o período em que o
estudo foi realizado, não obstante os elevados fluxos de tráfego – tendo em vista a
identificação das características principais que conferiram uma elevada segurança
rodoviária a estes estes troços.

Os resultados do projeto WhiteRoads demonstram que a qualidade da conceção das
estradas, a existência de programas de manutenção adequados, a instalação de sinalização
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e marcações rodoviárias fiáveis e homogéneas e a colocação de iluminação apropriada são
alguns dos aspetos fundamentais determinantes para o sucesso dos «white spots». A lista
de controlo desenvolvida no âmbito do projeto WhiteRoads deve ser considerada um novo
instrumento complementar das auditorias e inspeções de segurança estipuladas na Diretiva
2008/96/CE e poderia também ser aplicada a outros troços pertinentes que não pertençam
à rede RTE-T.

Vários Estados-Membros dispõem de um sólido procedimento de monitorização das
condições das estradas, que lhes permite definir a prioridade das intervenções a efetuar.
Em muitos casos, porém, este procedimento não contempla as estradas locais ou urbanas.
Aquando da realização de atividades de manutenção rodoviária, em conformidade com os
resultados do procedimento de monitorização, as regras do estabelecimento de prioridades
dependem da avaliação dos resultados.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
As despesas de manutenção rodoviária também geram um impacto socioeconómico mais
vasto. A redução dos tempos de viagem, associada à manutenção em tempo útil, é uma
das vantagens económicas mais amplamente reconhecidas da manutenção rodoviária.
Também existem provas do custo social dos acidentes de viação, quantificado em estudos
realizados em França, na Lituânia e nos Países Baixos. Os estudos que procuraram
quantificar o impacto socioeconómico mais vasto das atividades de manutenção rodoviária
indicam que a redução das despesas de manutenção rodoviária pode ter um impacto na
economia em geral na ordem dos 100 a 250 %.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
À luz dos futuros debates do PE sobre as iniciativas que a UE deve lançar para ajudar a
preservar a segurança e a qualidade dos revestimentos das estradas e atenuar o possível
impacto negativo dos cortes nas despesas associadas às atividades de manutenção
rodoviária devido a períodos de contração económica, cumpre ter em conta as seguintes
ações:

 No contexto da revisão em curso da Diretiva 2008/96/CE relativa à segurança da
infraestrutura rodoviária, de 19 de novembro de 2008, será importante apoiar a
introdução de mudanças que permitam aplicar a Diretiva de forma mais homogénea na
UE e que alarguem o respetivo âmbito de aplicação técnico e geográfico.

 Solicitar à Comissão que: proponha a extensão das experiências do projeto
WhiteRoads a outros tipos de estradas e use os resultados da avaliação dos «white
spots», a fim de melhorar a segurança nos troços mais perigosos; apoie a divulgação
de uma lista de controlo semelhante às listas desenvolvidas no projeto WhiteRoads,
que seja um novo instrumento complementar das auditorias e inspeções de segurança
estipuladas na Diretiva 2008/96/CE; incentive a sua aplicação aos troços que não
pertencem à rede RTE-T.

 Identificar ações e medidas que contemplem as estradas locais e urbanas, que
apresentam maiores riscos para a segurança e que, em alguns países, sofrem as
maiores reduções ao nível das atividades de manutenção.

 Ajudar a divulgar as melhores práticas aplicadas por vários Estados-Membros da
UE, capazes de contribuir para melhorar a relação custo-eficácia das atividades de
manutenção efetuadas na UE.


