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Resumo

Este estudo atualiza o estudo de investimento nas RTE-T concluído no início de
2013 e acrescenta cinco novos estudos de caso à análise, três dos quais
abordam megaprojetos que ainda se encontram na fase de planeamento ou no
início da fase de implementação: Lyon-Turim; Linha Férrea do Reno e
S21/Estugarda-Ulm. As conclusões confirmam que nem todas as partes
interessadas aprenderam as lições passadas sobre o desenvolvimento de
projetos com êxito. É particularmente necessária uma participação pública
antecipada e transparente e uma definição clara do projeto previamente à
decisão de realizar o projeto. Novas conclusões sugerem que a medição de
benefícios económicos mais amplos e do valor acrescentado europeu é
necessária para justificar as vantagens socioeconómicas de projetos
transfronteiras cujo valor ascende a vários milhares de milhões.
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SÍNTESE

Objetivo
O objetivo deste estudo é atualizar o anterior estudo de abril de 2013 sobre «Grandes
Projetos RTE-T — Investimentos e Custos». O estudo abordava o processo de avaliação e
seleção de grandes projetos de transportes para cofinanciamento da UE. As publicações
especializadas e o Tribunal de Contas Europeu identificaram vários problemas operacionais
nessas avaliações e o estudo de 2013 apresentou conclusões e recomendações sobre o
modo como tais problemas operacionais poderiam ser evitados. Esta atualização de 2014
descreve os avanços do processo político alcançados ao nível europeu durante a revisão
das orientações das RTE-T quando foram decididas, no final de 2013. Além disso, foram
efetuados cinco novos estudos de caso sobre megaprojetos realizados e alguns estudos de
caso selecionados do relatório de 2013 foram atualizados por forma a terem em conta os
desenvolvimentos recentes no seu planeamento ou na sua construção. No total, dois
estudos de caso são apresentados neste estudo.

Análise e conclusões
Destes 12 casos, os primeiros cinco representam projetos ferroviários, o sexto é um projeto
misto, rodoviário e ferroviário, os seguintes dois são projetos rodoviários, os projetos 9 a
11 são túneis de base para as travessias ferroviárias alpinas e o décimo segundo projeto é
uma via navegável. Os custos totais dos projetos situam-se entre 131 milhões de euros e
9,7 mil milhões de euros. Quando as relações custo-benefício estão disponíveis e se
aplicam taxas de desconto relativamente baixas para o seu cálculo, estima-se que as
relações custo-benefício sejam de 1,5 a 6,5; os períodos de pagamento situam-se entre 15
e 50 anos; as taxas económicas internas de retorno ascendem a níveis entre 4,7% e 9,4%.

Dois dos estudos de caso permitem análises ex post, outros dois foram concluídos
parcialmente e outros dois encontram-se em fase de desenvolvimento. Os outros seis
estudos de caso dizem respeito a infraestruturas em diferentes níveis de planeamento. Dois
deles encontram-se em fase de exploração, já iniciada (Brenner, Lyon-Turim), e esta fase
também deverá começar cedo para o Estreito de Fehmarn. Os projetos Linha Férrea do
Báltico e Seine-Scheldt encontram-se ainda na fase de conceção e planeamento, enquanto
que a linha férrea do Reno parece estar numa fase de planeamento preliminar.

No que toca à transparência, confirmam-se as observações genéricas formuladas no estudo
anterior. Os projetos mais recentes, em particular os que ainda se encontram na fase de
planeamento, parecem estar já a adaptar-se aos requisitos de maior transparência e de
apresentação de mais estudos detalhados em linha (p/ex: Linha Férrea do Báltico, Lyon-
Turim) ou a pedido (p/ex: Ligação Fixa do Estreito de Fehmarn). Contudo, as declarações e
os documentos, em alguns casos em demasiada quantidade e por vezes contraditórios,
dificultam a compreensão do projeto. Isto realça a pertinência das recomendações que
tecemos no estudo anterior no sentido de que seja instituído um gabinete central de dados
de projeto na Comissão Europeia, responsável pela compilação e distribuição de dados
relevantes e das informações de estudo relevantes (p/ex: para o projeto Linha Férrea do
Báltico).
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Em geral, o processo de decisão sobre o cofinanciamento das RTE-T tem melhorado
significativamente nos últimos sete anos. As novas orientações das RTE-T e o novo
regulamento do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) continuarão a melhorar a seleção de
projetos e financiamento das RTE-T. Naturalmente, devido à ênfase sobre os projetos
transfronteiras e ao aumento do cofinanciamento da UE, os Estados-Membros terão de
aceitar um maior papel da UE nas decisões e na implementação dos projetos. Tal parece
razoável para o desenvolvimento de uma verdadeira rede europeia.

A aplicação das novas orientações e o respeito pelos condicionalismos existentes e recém-
criados, tendo em conta as recomendações emitidas neste estudo, parecem ser os
elementos essenciais para melhorar o conceito das RTE-T e tornar o seu cofinanciamento
mais benéfico para a União Europeia. A transparência no processo de decisão parece ser
uma mais-valia para esse efeito, tanto para os promotores do projeto que desenvolvem
projetos mais eficientes, com menos riscos e com uma aceitação mais ampla, bem como
para os cidadãos europeus que serão beneficiados do ponto de vista económico e
ambiental.

Recomendações
(1) As metodologias para planeamento, previsão e avaliação devem continuar a ser
desenvolvidas para efetivamente apoiar a tomada de decisão sobre os grandes projetos de
transportes num contexto de rede multimodal.

(2) Os processos de planeamento e contratação pública em cada Estado-Membro são
diferentes e podem ser influenciados por determinados interesses políticos. Os riscos
morais podem conduzir a uma conceção do projeto desadequada se os Estados-Membros
estiverem a tentar obter financiamento da UE. Por isso, os mecanismos de cofinanciamento
da UE para os projetos de transportes requerem um controlo e acompanhamento rigorosos.

(3) A melhoria da informação, da coordenação e da participação constituem questões
essenciais.


