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Síntese

As estradas desempenham um papel importante quando se trata de ligar regiões e países, desta 
forma contribuindo para a atividade económica, o desenvolvimento e o crescimento. O 
transporte rodoviário predomina na UE, tanto em termos de passageiros como de mercadorias. 
Assim, é importante dispor de transportes sustentáveis e eficientes.

 Em 2013, foi adotado um regulamento relativo à rede transeuropeia de transportes (RTE-T), 
que introduziu os conceitos de «rede global» e «rede principal». A rede global, que deverá 
estar concluída no final de 2050, visa assegurar a acessibilidade e a interligação de todas as 
regiões da UE. A rede principal, que deverá estar concluída no final de 2030, compreende as 
partes da rede global de maior importância estratégica para a consecução dos objetivos da 
RTE-T. 

Entre 2007 e 2020, a UE afetou cerca de 78 mil milhões de euros às estradas, 40 milhões dos 
quais se destinaram às estradas da RTE-T.  A maior parte deste financiamento foi atribuída ao 
abrigo do regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 
do Fundo de Coesão. Montantes mais reduzidos estão também disponíveis através do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE). 

O desenvolvimento da rede rodoviária principal da RTE-T está a avançar. No entanto, 
continuam a registar-se atrasos na maioria dos Estados-Membros da Europa Central e 
Oriental. No período de programação 2007-2013, foram construídos cerca de 2 400 km de 
novas estradas da RTE-T, prevendo-se que venham a ser construídos 2 000 km adicionais no 
período de programação 2014-2020. Tal trouxe resultados positivos para as pessoas que 
utilizam a rede para viajar, como tempos de viagem mais curtos e um número acrescido de 
quilómetros percorridos em autoestrada. 

Conclusões e recomendações do Tribunal

O Tribunal concluiu o seguinte:

A conclusão da rede principal da RTE-T está a avançar. Há margem para melhoria em termos 
de estabelecimento de prioridades quando se trata de centrar o investimento especificamente 
na rede principal tem margem para melhoria. Os Estados-Membros afetaram 66% dos 
montantes provenientes dos FEEI disponíveis para o período de 2014-2020 a projetos não 
abrangidos pela rede rodoviária principal da RTE-T.

Alguns troços transfronteiriços estão incompletos, verificando-se uma coordenação 
insuficiente no que diz respeito a áreas de estacionamento seguro e a infraestruturas para 
combustíveis alternativos.

O acompanhamento pela Comissão apresenta deficiências que comprometem a sua 
capacidade para, se necessário, tomar medidas corretivas em tempo útil. Este 
acompanhamento nem sempre abrange a totalidade da rede principal e carece de objetivos 
intermédios que permitam à Comissão avaliar, de forma rigorosa, os progressos realizados e 
fazer previsões fiáveis até 2030. Além disso, os dados não são atempados, a sua fiabilidade é 
fraca em consequência da falta de uma abordagem uniforme, não havendo indicadores de 
resultados;
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A política de manutenção da rede rodoviária principal seguida pelos Estados-Membros é 
insuficiente, colocando, a médio e longo prazo, o estado desta rede em risco. Os orçamentos 
nacionais destinados à manutenção estão a diminuir de forma constante, em vez de evoluírem 
em consonância com a extensão crescente das infraestruturas e com o envelhecimento das 
ligações essenciais, apesar de tal poder ter um impacto na plena funcionalidade da rede 
principal até 2030. A Comissão não tem os instrumentos necessários que lhe permitam 
verificar se os Estados-Membros dispõem de um sistema sólido capaz de garantir a 
manutenção adequada das suas redes. 
Com base nestas conclusões, o Tribunal formulou as seguintes recomendações:

Recomendação 1 — Dar prioridade aos investimentos na rede rodoviária principal 

A Comissão deve: 

– assegurar que os Estados-Membros dispõem de um planeamento adequado para concluir a 
rede principal da RTE-T na sua totalidade até 2030, incluindo um calendário e a 
disponibilidade orçamental.  Deve ser dada especial atenção aos troços transfronteiriços, 
especialmente nos Estados-Membros que não estão a registar progressos nestes domínios. 
Calendário: 2021- revisão do Regulamento RTE-T 

– tomar as medidas adequadas para que os Estados-Membros deem prioridade ao 
investimento na rede principal aquando da afetação dos fundos disponibilizados pelo 
Fundo de Coesão e pelo FEDER para as estradas. 
Calendário: quando da adoção dos acordos de parceria (AP) e dos programas 
operacionais (PO) para o período de programação de 2021-2027  

Recomendação 2 – Reforçar os mecanismos de acompanhamento 

A Comissão deve reforçar o seu sistema de acompanhamento para poder monitorizar os 
progressos realizados no desenvolvimento da rede principal da RTE-T e tomar as medidas 
corretivas previstas no Regulamento RTE-T. O quadro de acompanhamento deve abranger 
toda a rede principal e incluir os seguintes elementos: 

– metas intermédias para avaliar os progressos realizados pelos Estados-Membros; 

– uma abordagem sistemática e uniforme, que estabeleça prazos fixos dentro dos quais os 
Estados-Membros devem fornecer dados sobre a conclusão da rede principal que possam 
ser tratados e publicados pela Comissão. Este sistema deve permitir o acompanhamento de 
resultados como a poupança de tempo, a velocidade e a capacidade médias, contribuindo 
assim para a avaliação do impacto da rede principal da UE. 
Calendário: 2021- revisão do Regulamento RTE-T

Recomendação 3 – Melhorar a forma de tratar a questão da manutenção 

No âmbito da revisão do regulamento RTE-T, a Comissão deve propor medidas adequadas 
que permitam melhorar o planeamento da manutenção a efetuar a longo prazo pelos Estados-
Membros, que faculte informações sobre os recursos financeiros necessários para cobrir os 
custos associados à manutenção a longo prazo das infraestruturas existentes e planeadas. 
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Calendário: 2021- revisão do Regulamento RTE-T

Recomendações do relator

O Parlamento Europeu,

Congratula-se com o facto de a Comissão ter desempenhado um papel importante a nível 
estratégico, nomeadamente através da proposta que apresentou relativa à rede global e às 
redes principais, incluindo nove corredores da rede principal;

Lamenta, no que diz respeito ao financiamento dos FEEI (FEDER e Fundo de Coesão), que a 
Comissão não tenha intervindo a nível dos Estados-Membros, exigindo que estes 
preenchessem certas condições antes da concessão de fundos da UE e negociando acordos de 
parceria e programas operacionais para levar os Estados-Membros a darem prioridade à rede 
RTE-T;

Lamenta, que, em vez disso, do financiamento disponibilizado para 2014-2020 pelos FEEI, os 
Estados-Membros apenas tenham afetado 34 % à rede rodoviária principal da RTE-T. Tal 
sucedeu não obstante o facto de, no momento em que as dotações foram negociadas a nível da 
UE, o nível de conclusão da rede principal ter sido diminuto nos Estados-Membros que 
recebem maior apoio dos FEEI para as estradas. 

Recorda que é necessário prestar atenção às secções transfronteiriças, uma vez que as lacunas 
nas infraestruturas transfronteiriças reduzem o impacto previsto da rede à escala da UE. Ora, 
foram identificados vários troços transfronteiriços incompletos, ambos entre Estados-
Membros (por exemplo, entre a Polónia e a Eslováquia no corredor Báltico-Adriático) e no 
que diz respeito a troços conducentes a uma fronteira com um país terceiro (por exemplo, a 
extensão da autoestrada M3 da Hungria à fronteira ucraniana no corredor Mediterrânico); 

Manifesta-se preocupado com o facto de até faltarem vários troços transfronteiriços e de, em 
alguns casos, se verificar um risco específico de estes não estarem concluídos até 2030;

Lamenta profundamente situações como a ponte sobre o Danúbio, situada entre a Bulgária e a 
Roménia no Corredor Mediterrâneo Oriental, que, embora esteja operacional desde 2013, 
continua a não estar acessível pelas estradas construídas ao abrigo da RTE-T de ambos os 
lados da fronteira;

Saúda e apoia a Recomendação 1 e solicita à Comissão que faça o ponto da situação no que 
respeita à conclusão dos eixos rodoviários da RTE-T, a fim de pôr claramente em evidência as 
ligações em falta e de coordenar as ligações entre os Estados-Membros;

Insta a Comissão a seguir a recomendação do TCE no sentido de incluir as referidas ligações 
em falta no acordo de parceria e nos programas operacionais;

Insta a Comissão a insistir na aplicação do regulamento relativo às RTE-T inteligentes;

Assinala que o Regulamento RTE-T não estabelece requisitos claros para as infraestruturas 
alternativas de combustíveis limpos. A Diretiva 2014/94/UE estabelece, contudo, requisitos 
mínimos mais pormenorizados, embora não preveja qualquer coordenação, uma vez que os 
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Estados-Membros planeiam individualmente os seus objetivos nacionais para cada 
combustível, baseando-se para tal no número de veículos em circulação no seu território;

Solicita à Comissão que pondere a elaboração de uma «norma da UE relativa às áreas de 
estacionamento para camiões» que estabeleça requisitos em matéria de segurança e de serviço 
básico, e que torne esta norma juridicamente vinculativa, uma vez que, de outro modo, os 
Estados-Membros continuarão a definir os seus próprios critérios em matéria de segurança do 
estacionamento;

Sublinha que, de acordo com o Eurostat, o número total de quilómetros de autoestradas na UE 
(incluindo a RTE-T) aumentou cerca de 3 100 km entre 2007 e 2017. O desenvolvimento da 
rede rodoviária está bastante avançado nos nove corredores da rede principal, com uma taxa 
de conclusão que varia entre 70% e quase 100%. Manifesta-se, no entanto, preocupado com 
as diferenças significativas a nível da taxa de conclusão – que vai de 7 % (Lituânia) a cerca de 
100 % (Espanha e Reino Unido) – que se verificam entre os diferentes Estados-Membros, em 
especial entre os Estados-Membros da Europa Ocidental e da Europa Central/Oriental;

Insta a Comissão a melhorar o sistema de acompanhamento dos progressos realizados rumo à 
conclusão da rede rodoviária principal, bem como a sua conformidade com os requisitos 
técnicos estabelecidos no Regulamento RTE-T no que diz respeito à cobertura total da rede 
principal, à prestação de informação atualizada, a indicadores de resultados e à aplicação de 
uma metodologia uniforme pelos Estados-Membros e pela Comissão;

Apoia a proposta da Comissão relativa a um conjunto de indicadores comuns de realizações e 
resultados para o período de programação 2021-2027, que visa melhorar o acompanhamento 
dos resultados efetuado pela Comissão a nível da UE; Salienta o facto de, atualmente, os 
indicadores apenas se referirem às estradas em geral, e não especificamente às estradas da 
RTE-T.

Insta a Comissão a concentrar-se nos corredores existentes e a abster-se de propor novos 
corredores no âmbito da revisão da RTE-T;

Solicita à Comissão que recolha informações sobre os sistemas de planeamento da 
manutenção estabelecidos pelos Estados-Membros, de molde a possibilitar a realização de 
uma análise exaustiva que permita, se for caso disso, tomar as medidas necessárias para 
otimizar a esperança de vida das infraestruturas.


