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Resumo

O presente estudo apresenta uma panorâmica do programa «Autoestradas do
Mar» desde a sua conceção. Com base na investigação realizada, foram
identificados três entraves principais.

Estes entraves são os seguintes: 1) as partes interessadas não estão
suficientemente informadas sobre o programa; 2) há uma falta de continuidade,
uma vez que o projeto deixou de ser financiado; 3) a cooperação entre as partes
interessadas nem sempre é a ideal.

Estes três fatores, combinados com outros entraves, indicam que o impacto do
programa foi menor do que o esperado. Para esse efeito, formularam-se
recomendações e cenários possíveis que visam melhorar o conceito de
«autoestradas do mar».
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SÍNTESE

Objetivo
Desde a criação do programa «Autoestradas do Mar», em 2001, que o conceito foi alterado
e ajustado em função da evolução no setor dos transportes marítimos e da mudança de
pontos prioritários no contexto da Agenda Europeia. A Comissão dos Transportes e do
Turismo solicitou a elaboração de um estudo intitulado «Melhorar o conceito de
"autoestradas do mar"», a fim de ter uma panorâmica completa do desenvolvimento
histórico do conceito. O âmbito desta análise consiste na grande reforma da rede
transeuropeia de transportes (RTE-T) e no respetivo financiamento ao abrigo do novo
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) através do Mecanismo Interligar a Europa (MIE).

O presente relatório proporciona a panorâmica solicitada do programa «Autoestradas do
Mar» e utiliza-a como base para a apresentação de recomendações e cenários possíveis
com vista a melhorar o conceito de «autoestradas do mar». Estas recomendações e
cenários baseiam-se tanto nos resultados da investigação documental sob a forma de uma
análise da literatura como na informação obtida através de entrevistas e de um inquérito
realizado a portos e a outras partes interessadas.

Desenvolvimento do programa «Autoestradas do Mar»
O programa «Autoestradas do Mar» foi instituído pela Comissão, em 2001, no seu Livro
Branco sobre a política de transportes intitulado «A política Europeia de transportes no
horizonte 2010: a hora das opções». Este documento manifestou a vontade da Comissão
de revitalizar o transporte marítimo de curta distância e de criar uma rede europeia de
ligações para este tipo de transporte. Em 2004, o conceito de «autoestradas do mar» foi
desenvolvido com mais pormenor e a sua instituição foi apresentada como um projeto
prioritário no quadro do programa RTE-T (2007-2013). O motivo subjacente à atribuição de
um caráter prioritário ao projeto foi a potencial contribuição do transporte marítimo de
curta distância para a redução da congestão rodoviária e para a melhoria da acessibilidade
das regiões periféricas e insulares. Esperava-se que este desenvolvimento beneficiasse a
coesão e um mercado interno dinâmico.

De acordo com as orientações relativas à RTE-T, os projetos candidatos a fundos ao abrigo
das autoestradas do mar devem envolver, no mínimo, dois portos em dois Estados-
Membros distintos e ter como objetivo a transferência modal ou a coesão. O programa
«Autoestradas do Mar» pode contribuir para várias formas de investimento relativamente
aos seguintes domínios:

 Instalações e infraestruturas portuárias e de ligação com o interior.

 Acessibilidade das instalações ao longo de todo o ano (equipamento para operações
de dragagem e de quebra de gelos).

 Investimento nas tecnologias da informação e da comunicação (TIC), incluindo
sistemas de gestão do tráfego e sistemas de notificação eletrónicos.

 Auxílio ao arranque, se o apoio público para a viabilidade financeira do projeto for
considerado necessário, limitado a dois anos e concedido unicamente como forma de
apoiar despesas de capital devidamente fundamentadas.

 Estudos que visam identificar o potencial de mercado de novos serviços e analisar
fluxos de mercadorias novos e existentes desses serviços, bem como avaliações de
impacto, execução e financiamento.
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Em 2012, foi apresentada a «Estratégia Europa 2020». Esta estratégia concentra-se, entre
outros aspetos, na sustentabilidade. Na sequência das novas orientações relativas à RTE-T
adotadas em 2013, a sustentabilidade passou a fazer parte do programa «Autoestradas do
Mar». Estas novas orientações estipularam a integração do financiamento das autoestradas
do mar e da RTE-T no MIE e oferecem novas possibilidades no quadro do programa
«Autoestradas do Mar», nomeadamente:

 Ligações a portos de países terceiros.

 Inclusão de ligações com o interior.

 Inclusão de projetos no contexto dos combustíveis alternativos.

Concretizações
O programa «Autoestradas do Mar» converteu-se num programa da UE que financiou mais
de quarenta projetos através da RTE-T, o que resultou num orçamento – incluindo os
convites à apresentação de propostas de 2013 – superior a 400 milhões de euros em
incentivos. O investimento total dos setores público e privado é estimado em 2 mil milhões
de euros. Além disso, foram financiados quatro projetos através do programa «Marco
Polo», o que resultou num valor ligeiramente inferior a 20 milhões de euros em incentivos.
Apesar destes investimentos substanciais, a quota de transporte marítimo de curta
distância, comparada com as quotas de outros meios de transporte, sofreu uma ligeira
queda no período de 2001-2011. Por conseguinte, poderá argumentar-se que estimular o
transporte marítimo de curta distância não resultou diretamente numa posição competitiva
estrutural mais favorável para este meio de transporte.

Não obstante, poder-se-á concluir que o programa «Autoestradas do Mar» estimulou
indiretamente o reforço da cooperação entre portos, o que, a seu tempo, poderá ter efeitos
positivos na gestão e na melhoria dos fluxos do transporte marítimo de curta distância.

As principais críticas manifestadas tanto pelo meio académico como pelos próprios portos
são as seguintes:

 Alguns portos (quer de grande, quer de pequena dimensão) ainda não estão
informados sobre o programa «Autoestradas do Mar».

 O programa «Autoestradas do Mar» foi prejudicado pelo facto de não ter sido visto
como uma proposta atraente devido à falta de clareza do conceito de «autoestradas
do mar» desde o início. Alguns dos portos que estão familiarizados com o programa
«Autoestradas do Mar» não se apercebem da sua complexidade.

 Os principais beneficiários do programa não estão suficientemente informados sobre
as oportunidades por ele proporcionadas. Muitos representantes dos portos (que
também foram inquiridos) indicaram não ter conhecimento de todas as
oportunidades oferecidas pelo programa. Este facto leva à perda de interessantes
ligações potenciais para as operações de transporte marítimo de curta distância.
Mesmo quando o programa é reconhecido pelas partes interessadas, os
procedimentos são vistos como sendo complexos. Ao mesmo tempo, por vezes, é
difícil interpretar corretamente os convites à apresentação de propostas. A
informação relativa às prioridades no quadro de um convite para a apresentação de
propostas deve ser mais clara e concisa. O tempo necessário para a criação de
projetos e consórcios exerce pressão sobre a capacidade das autoridades portuárias.

 De momento, não existe uma avaliação clara do impacto do programa
«Autoestradas do Mar». Este facto leva à conclusão de que convém definir
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indicadores de desempenho essenciais antes da realização de investimentos, com
vista a avaliar o seu impacto no quadro de todo o mercado dos transportes.

 O programa «Autoestradas do Mar» exige um ajustamento e uma orientação
contínuos que tenham em conta a dinâmica do mercado.

Recomendações e cenários
A recomendação geral para todos os potenciais cenários consiste no aumento da
visibilidade das autoestradas do mar. É necessário identificar de forma clara as partes
interessadas e adotar uma abordagem ativa a fim de as envolver. Os processos de
candidatura aos projetos no domínio das autoestradas do mar têm de ser tão transparentes
quanto possível, mediante concursos simples e claros. Cumpre apresentar, ativamente, às
partes interessadas as oportunidades proporcionadas pelo programa «Autoestradas do
Mar».

Além desta recomendação geral, foram elaboradas outras recomendações em consonância
com os cenários. Para além de um cenário de base que consiste na continuidade do
programa «Autoestradas do Mar» sob a sua forma atual, foram concebidos dois outros
cenários:

1) O cenário da sustentabilidade: este cenário concentra-se em reduzir o impacto
ambiental através da utilização de combustíveis alternativos, da conceção inovadora
de navios, das instalações portuárias e do uso de novos materiais, tais como
compósitos. O programa «Autoestradas do Mar» necessita de ser melhorado para
que tenha um impacto sustentável na qualidade e na posição competitiva das
autoestradas do mar.

2) Cenário da gestão da cadeia de aprovisionamento: este cenário concentra-se em
toda a cadeia de aprovisionamento de que faz parte o transporte marítimo de curta
distância. Os resultados dos projetos que não se concentram neste aspeto podem
ficar aquém dos objetivos originais devido à eventual falta de cooperação entre as
partes interessadas pertinentes para o projeto. As autoestradas do mar fazem parte
de cadeias de aprovisionamento complexas que não começam nem terminam em
portos. O transporte marítimo de curta distância é, na maioria dos casos (se não em
todos), um dos vários meios de transporte distintos de uma cadeia, estando
representadas, nestas cadeias, várias partes interessadas, que vão do expedidor ao
cliente final. Os projetos no domínio das autoestradas do mar têm de ter em
consideração a cadeia de aprovisionamento integrada, de modo a estarem «ligados»
a outros «elos» das cadeias, para que não sejam projetos independentes. As cadeias
de aprovisionamento em que o transporte marítimo de curta distância desempenha
um papel central não são limitadas pelas fronteiras da Europa. Estas cadeias ligam
as indústrias e as redes de consumo europeias a outras regiões importantes dentro
e fora da Europa. Os países terceiros têm de ser considerados parte das redes de
transporte marítimo de curta distância e de estar, por conseguinte, envolvidos em
projetos no âmbito das autoestradas do mar.


