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Resumo 
 
O presente estudo fornece uma visão geral sobre os principais instrumentos e 
fontes de financiamento, do presente e do futuro, da infraestrutura de transportes 
da UE, em especial a RTE-T.  Além disso, inclui um exame mais analítico destes 
instrumentos no contexto das mudanças no quadro político subjacente. 
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SÍNTESE 

Antecedentes e objetivo do estudo 
A Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) é uma pedra angular da política de 
transportes da UE. O período de vigência do atual QFP expirará em 2013 e, neste contexto, 
a Comissão Europeia publicou propostas de revisão da política relativa à RTE-T e da política 
regional em outubro de 2011. 
 
A Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu encomendou o presente 
estudo, para se obter uma visão geral sobre os principais instrumentos e fontes de 
financiamento, do presente e do futuro, da infraestrutura de transportes da UE, em especial 
a RTE-T.  
 

A revisão da política relativa à RTE-T 
Na revisão da política em vigor em matéria de RTE-T, a Comissão Europeia concluiu que 
muitos dos projetos mais importantes (projetos prioritários) registam atrasos. Uma das 
razões para isso prende-se com o insuficiente financiamento dos projetos. Até à data, a 
política relativa à RTE-T tem proporcionado uma multiplicidade de projetos nacionais mal 
articulados entre si, em vez de uma rede paneuropeia totalmente interligada. Por isso, 
importa dispensar mais atenção às ligações transfronteiriças, à integração intermodal e a 
uma melhor interoperabilidade. 
 

As propostas da Comissão e o financiamento da RTE-T 
As propostas da Comissão1 abordam estas questões de várias maneiras. Em primeiro lugar, 
definiu-se uma rede a dois níveis, composta por uma rede principal que permite a 
interligação entre todas as principais aglomerações de um ponto de vista económico e os 
principais (aero)portos, e pela rede global mais vasta, que inclui todas as principais relações 
de tráfego para o transporte internacional.  Acresce que se deve dar prioridade aos projetos 
que melhoram as ligações transfronteiriças e contribuem para os objetivos respeitantes ao 
clima.   
 
O Livro Branco de 2011 sobre os transportes faz referência à ambição de completar a rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T) em 2050 e a rede principal antes de finais de 2030. A 
Comissão estima que a conclusão da RTE-T requer investimentos na ordem de 500 000 
milhões EUR até 2020, dos quais se estima que 250 000 milhões EUR terão que ser 
investidos na rede principal (COM(2011)665/3). 
 
Em 2007-2013, espera-se que o investimento total em RTE-T ascenda a 390 000 milhões 
EUR, em que a parte de outros recursos (nacionais) é a maior, concretamente, 73% (285 
000 EUR). Os restantes 27% (105 000 EUR) são financiados por fundos da UE e pelo BEI.   
 
O orçamento para o recém-proposto Mecanismo Interligar a Europa (CEF, para os 
transportes) é quase quatro vezes o do atual programa relativo à RTE-T: 31 700 milhões 
EUR contra 8 000 milhões EUR.  Parte deste aumento resulta da atribuição de 10 000 

                                                 
1  Estas propostas incluem a proposta de revisão das orientações para a RTE-T, a proposta CEF e a proposta 

relativa ao Fundo de Coesão, ver capítulos 2.2 e 3 para uma visão geral de todas as propostas pertinentes e 
documentos UE. 
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milhões EUR do orçamento do Fundo de Coesão ao CEF, uma forma de dar prioridade à rede 
RTE-T face a outros tipos de infraestrutura de transporte nos países elegíveis. 
 
Além disso, a Comissão procura estimular os investidores privados, tal como os investidores 
institucionais, a investirem em projetos da RTE-T. A proposta de Iniciativa de obrigações 
para o financiamento de projetos foi concebida para fomentar isto, já que pode melhorar a 
notação de crédito dos projetos, mediante o fornecimento de garantias. Isto significa que 
alguns dos riscos inerentes aos projetos transitam para o BEI, que recebe uma contribuição 
fixa do programa RTE-T de 230 milhões de euros na fase-piloto (2012-2013). Para o efeito, 
utiliza-se como argumento a necessidade de corrigir deficiências do mercado: refere-se a 
insuficiente liquidez no mercado e os receios quanto aos riscos, mas pode-se questionar se 
estas constituem verdadeiras deficiências do mercado. A CE espera que a Iniciativa de 
obrigações para o financiamento de projetos crie uma alavancagem correspondente a 15 até 
20 vezes a contribuição da CE, embora a exata 'alavancagem' seja incerta 
(SEC(2011)1237).  
 
Merece também atenção o recurso às Parcerias Público-Privadas (PPP). As PPP constituem 
uma forma de estruturar um projeto e de atrair o financiamento do setor privado. Embora 
cada vez mais populares, as PPP não são uma panaceia global, já que recentes projetos PPP 
mostraram resultados variados. Alguns tornaram-se financeiramente insustentáveis, muitas 
vezes devido a volumes de tráfego muito inferiores aos previstos. O recurso às PPP é 
particularmente vantajoso quando a conceção dos projetos permite liberdade de 
configuração e construção pela empresa construtora. As PPP requerem sempre um bom 
aconselhamento em matéria de contratos e não devem ser adotadas a fim de se obter 
projetos fora do balanço, como já aconteceu no passado.  Importa ter um cuidado especial 
com as PPP que dependem de mecanismos de pagamento de disponibilidade e/ou 
relacionados com o desempenho. 
 

Alinhamento estratégico e operacional dos fundos da UE 
Se o programa relativo à RTE-T financia principalmente a infraestrutura dos transportes 
ferroviários e fluviais, cerca de metade da dotação muito maior CF e FEDR para os 
transportes diz respeito à infraestrutura rodoviária.  Embora isso decorra logicamente dos 
diferentes objetivos dos vários fundos da UE e se encaixe dentro da natureza multimodal da 
rede global, comporta o risco de um  maior bloqueio dos transportes rodoviários e torna 
mais difícil alcançar as metas muito ambiciosas de transferência modal do Livro Branco de 
2011 sobre os Transportes. 
 
Nas propostas da Comissão, o alinhamento dos objetivos e das prioridades declaradas dos 
vários instrumentos é melhor do que antes. A afetação de 10 000 milhões de euros da CF 
para a CEF e as condições ex ante na política de coesão contribuirão para um melhor 
alinhamento estratégico. Além disso, a proposta da CEF permite taxas de cofinanciamento 
superiores em 10 pontos percentuais dos projetos que contribuam para a descarbonização 
ou para a melhoria das ligações transfronteiriças. No entanto, será crucial estabelecer 
critérios adequados para a avaliação destes objetivos.  Além disso, embora o pacote global 
da política vise contribuir para a descarbonização e a transferência modal, não se estimou a 
dimensão potencial da contribuição das novas propostas relativas à RTE-T para alcançar 
essas metas. 
 
As questões que merecem atenção de um ponto de vista operacional são a preparação e 
definição de um projeto. Além disso, é difícil gerir a coordenação do pedido de subvenção 
com o processo de adjudicação, em particular no caso de projetos PPP.  As condições ex 
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ante destinadas à construção de capacidades, à ulterior utilização do EPEC e JASPERS e a 
uma maior coordenação entre JASPERS e os fundos geridos a nível central poderiam 
contribuir para superar barreiras. 
 

Recomendações políticas 
Sendo embora necessário criar um quadro correto, isso não é suficiente para realizar os 
projetos adequados no terreno.  Merecem atenção, em particular, os critérios e mecanismos 
que serão utilizados para submeter os projetos a uma ordem de prioridades. Até à data, não 
tem sido sempre forte a avaliação dos impactos económico e climático dos projetos da RTE-
T. Isso poderia ser melhorado através de requisitos mais rigorosos e vinculativos para 
quantificar os impactos líquidos económicos (análise custos-benefícios) e os impactos 
climáticos (notação do carbono), bem como o modelo de tráfego subjacente. Além disso, a 
validação por organismos independentes (de preferência, por Estados-Membros que não 
estejam interessados no projeto) e a certificação de modelos de tráfego poderiam garantir 
procedimentos de avaliação independentes, cientificamente corretos e mais transparentes.  
Importa acautelar que nas avaliações de impacto económico e climático sejam utilizadas 
projeções de tráfego idênticas.  O resultado dessas avaliações poderia servir de base para 
submeter os vários projetos a uma ordem de prioridades e/ou para decidir sobre a taxa de 
cofinanciamento. 
 
As taxas de utilização e a internalização dos custos externos podem desempenhar um papel 
fundamental através da otimização da utilização das infraestruturas, o aumento das receitas 
que podem ser utilizadas para (cruzar) o financiamento de novas infraestruturas e contribuir 
para envolver investidores privados. De acordo com as atuais regras de financiamento 
FC/FEDR, as receitas provenientes das taxas de utilização são deduzidas do montante total 
do projeto elegível para cofinanciamento. Desta forma, as regras atuais desencorajam a 
aplicação de taxas de utilização e, indiretamente, favorecem a infraestrutura rodoviária, 
porque os Estados-Membros da UE são obrigados a fazerem uso das taxas de utilização da 
infraestrutura ferroviária, o que não é o caso em relação aos transportes rodoviários e 
fluviais. O vínculo entre os diferentes objetivos pode ser reforçado, requerendo-se 
explicitamente a utilização de taxas de utilização nos critérios de elegibilidade para (alguns 
tipos de) projetos. Também as taxas de utilização poderiam ser tidas em conta no 
estabelecimento de uma ordem de prioridades para o financiamento da UE ou através da 
diferenciação das taxas máximas de cofinanciamento em relação aos impactos em termos 
de gases com efeito de estufa. Desta forma, a política relativa à RTE-T também poderia 
contribuir para o objetivo consagrado no Livro Branco de total internalização dos custos 
externos. 
 
No que diz respeito aos instrumentos inovadores, podemos concluir que, em geral, podem 
contribuir para suprir a lacuna de financiamento e reduzir os encargos financeiros para o 
setor público. Os projetos poderiam beneficiar da disciplina financeira dos investidores 
privados. Torna-se no entanto necessária a consolidação, racionalização e normalização dos 
vários “instrumentos financeiros inovadores”.  
 

Um cenário que mobilize menos recursos 
A História tem mostrado que é muito difícil reunir recursos suficientes para investimentos 
em grande escala na infraestrutura de transportes e, na era atual, isso pode tornar-se um 
desafio ainda maior. Por conseguinte, no caso em que tanto os investimentos públicos como 
privados fiquem aquém do previsto nas propostas, pode ser necessário ponderar um cenário 
alternativo ou um plano B. 
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Esse plano B pode implicar que, em caso de insuficiência de recursos e, possivelmente, de 
taxas de crescimento económico mais baixas, seja necessário estabelecer mais prioridades 
no âmbito das redes predefinidas. Os resultados de uma análise custos-benefícios (ACB) e 
de uma notação do carbono melhorada e totalmente independente poderiam ser utilizados 
como base para esse efeito. Outros elementos de um tal cenário poderiam ser uma 
incidência mais acentuada nas taxas de utilização e nos sistemas inteligentes de transporte, 
para garantir que a capacidade de infraestrutura disponível seja utilizada com maior 
eficácia. Recomenda-se um aprofundamento das atuais propostas da Comissão nesse 
sentido. 
 


