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COMENTÁRIO DA CP À COMUNICAÇÃO 

“Um futuro sustentável para os transportes: rumo a um sistema integrado, 

baseado na tecnologia e de fácil utilização” – COM (2009) 279 final 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento sustentável assenta, fundamentalmente, em três 

questões-chave, economia, sociedade e ambiente. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge em 1987 com o Relatório 

Brundtland que define desenvolvimento sustentável como sendo “o processo 

de desenvolvimento que permite às gerações actuais satisfazerem as suas 

necessidades sem colocarem em perigo a satisfação das necessidades das 

gerações futuras”. 

Com a publicação, em 2001, da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

(EDS) da União Europeia, foram definidas quatro áreas de actuação 

consideradas prioritárias para o território comunitário: as alterações 

climáticas, os recursos naturais, a saúde pública e os transportes sustentáveis. 

Com a revisão da EDS em 2006, foram definidas sete questões-chave: as 

alterações climáticas e energia limpa, saúde pública, exclusão social, 

demografia e migração, gestão dos recursos naturais, transportes 

sustentáveis, pobreza no mundo e os desafios do desenvolvimento.1, 2 

Não obstante, e apesar dos esforços consideráveis entretanto efectuados por 

toda a comunidade, a verdade é que alguns dos objectivos traçados para o 

                                                 
1 Elaborada de acordo com a EDS para a União Europeia, por Resolução do Conselho de Ministros nº 
109/2007 de 20 de Agosto, foi aprovada para Portugal a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável com 
o objectivo de tornar Portugal, até 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União 
Europeia. Foi, por isso, organizada em torno de sete objectivos: preparar o país para a sociedade do 
conhecimento; crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência energética; melhor 
ambiente e valorização do património cultural; mais equidade, igualdade e oportunidades e coesão 
social; melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território; papel activo 
do país na construção europeia e na cooperação internacional e uma Administração Pública mais 
eficiente e modernizada; 
2 A EDS deve ser analisada e conjugada com outros instrumentos de carácter estratégico, que são 
fundamentais e com consequências directas no sector ferroviário (por exemplo, vide as orientações 
estratégicas para o sector ferroviário; o Portugal Logístico e o Plano Nacional para as Alterações 
Climáticas). 
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sector dos transportes ficaram aquém do preconizado, nomeadamente, um 

adequado financiamento do sector (infra-estrutura e obrigações de serviço 

público) e uma concorrência justa entre os diversos modos de transporte. 

Em resultado disto, por exemplo, a liberalização do sector das mercadorias 

não conseguiu revitalizar o sector. Estamos, por isso, totalmente de acordo 

com a Comissão quando esta afirma que a EDS não atingiu os objectivos a que 

se propôs. 

Outro aspecto importante foi o alargamento da União Europeia a mais dez 

países, com diferentes realidades e problemas significativamente diferentes 

dos verificados na UE15. 

Se aspectos como o subfinanciamento e a fraca ou mesmo inexistente 

concorrência eram uma realidade na UE15, nestes novos países a situação era 

ainda mais dramática, colidindo com os objectivos prosseguidos pela política 

de transportes da União. 

É importante fazer-se uma reflexão sobre o papel do sector ferroviário numa 

perspectiva integradora com os demais meios de transporte, designadamente, 

no seu contributo na redução dos efeitos negativos do sector dos transportes 

no ambiente. 

O futuro dos caminhos-de-ferro exige o esforço conjunto de governos e 

instituições europeias na prossecução e efectiva implementação de uma 

política de transportes que torne o sector sustentável, cumprindo os desígnios 

da EDS e posterior revisão de 2006. 

 

Sustentabilidade 

Desde a publicação do Livro Branco em 2001, as questões ambientais 

tornaram-se numa das questões-chave da política de transportes da União. 

É, por isso, de saudar a referência da Comunicação à redução de energias não 

renováveis no sector dos transportes considerando-a como essencial na 

diminuição das consequências indesejáveis para o ambiente. 

Os desafios ambientais são inúmeros sendo a redução do consumo de energias 

não renováveis um dos principais. A este propósito, o sector ferroviário já está 
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apto a usar energias renováveis, mas este potencial apenas pode ser realizado 

se a energia eléctrica usada for proveniente de energias renováveis3.  

Simultaneamente, a redução de emissões de gases com efeito de estufa é um 

dos principais desafios da União Europeia, que acordou formalmente o 

compromisso de redução de 20% para 2020, mas ofereceu-se para aumentar 

este valor para 30% se outros países industrializados concordarem com um 

valor semelhante. O Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão 

Barroso, referiu em Janeiro de 2008, que o trabalho de reduzir as emissões 

globais até 2020 deve-se iniciar imediatamente. O Parlamento Europeu, em 

Janeiro de 2009, apelou para uma redução de emissões de pelo menos 80% até 

2050.  

Por isso, a conferência em Copenhaga em Dezembro deste ano é muito 

importante e constitui, muito provavelmente, a última oportunidade de 

ratificação do Protocolo de Quioto. 

Como sabemos o sector ferroviário é, de longe, o modo de transporte menos 

poluidor.  

 
Fonte: Railways and the Environment, Building on the railways’ Environmental Strengths, UIC/CER January 2009 

No entanto, continua a ser o modo de transporte mais onerado e se nada for 

feito sê-lo-á ainda mais, uma vez que da Directiva do Comércio de Emissões, 

                                                 
3 A Directiva para a promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, integrada no 
Pacote Clima-Energia, obriga cada Estado-Membro a assegurar, que até 2020 a quota de energia das 
fontes renováveis utilizada em todas as formas de transporte seja pelo menos 10% do consumo final da 
energia de transporte. Realce-se que o sector ferroviário é aquele que menos dependente está dos 
combustíveis fósseis, uma vez que cerca de 80% do tráfego ferroviário total é alimentado por tracção 
eléctrica. 
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recentemente revista (2009/29/CE), resulta que a partir de 2013 o sector 

ferroviário terá custos adicionais anuais na ordem dos € 500 milhões de euros. 

Ao mesmo tempo, a rodovia continua fora do comércio de emissões e o sector 

aéreo, ainda que a partir de 2012 passe a fazer parte deste comércio, 

continuará a usufruir de grandes bonificações. 

Além disso, o sector rodoviário também está de fora de toda e qualquer 

taxação dos custos elevadíssimos externos que produz (emissões de CO2, 

acidentes, ruído, congestionamentos, etc). 

As companhias aéreas serão abrangidas pelo Plano de Troca de Emissões 

(ETS), ainda que com isenções, a partir de 2011-2012, mas não se percebe 

porque continuam a beneficiar de isenções de IVA no transporte 

transfronteiriço ou porque não paga impostos sobre os combustíveis. 

No entanto, os caminhos-de-ferro já participam através da inclusão do sector 

de produção de electricidade no ETS.  

Ao contrário, os transportes rodoviários e marítimos constituem os únicos 

modos sem metas climáticas específicas ou instrumentos de mercado para 

alcançarem reduções concretas de emissões de gases com efeito de estufa.  

Por exemplo, o gráfico seguinte sumaria os custos com a infra-estrutura e os 

custos externos provocados pelos veículos pesados de mercadorias na UE27 

(valores em mil milhões de euros em 2006), o que perfaz um total de 144 mil 

milhões de euros.  

 
Fonte: CER, POSIÇÃO CONJUNTA SOBRE A INTERNALIZAÇÃO DOS CUSTOS EXTERNOS E A REVISÃO DA DIRECTIVA EUROVIGNETTE, Março 

2009 

Por exemplo, a rodovia paga taxas no valor de 54 mil milhões de euros 

correspondentes aos custos da infra-estrutura, no entanto, ficam ainda cerca 
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de 92 mil milhões de euros por pagar correspondentes aos custos externos 

produzidos. 

Comparison of revenues with infrastructure and 

external costs (€ bn)
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Fonte: CER, POSIÇÃO CONJUNTA SOBRE A INTERNALIZAÇÃO DOS CUSTOS EXTERNOS E A REVISÃO DA DIRECTIVA EUROVIGNETTE, Março 

2009 

 

Não obstante, o sector dos transportes é o único sector onde se prevê um 

crescimento acentuado na emissão de gases com efeito de estufa (hoje em dia 

já correspondem a 27% do total de emissões, sendo que cerca de 72% são obra 

da rodovia). 

Todos os modos de transporte devem pagar uma tarifação correcta pelas 

externalidades que provocam. 

Por isso, as metas assumidas pela UE, pelo Presidente da Comissão e pelo 

Parlamento Europeu só são possíveis se forem adoptadas políticas que 

promovam um modo de transporte que seja ambientalmente sustentável, o 

transporte ferroviário. 

A título meramente exemplificativo, o transporte ferroviário de mercadorias 

produz um quarto das emissões em comparação com as do transporte por vias 

de navegação interior e um oitavo das emissões do modo rodoviário.4  

                                                 
4 De acordo com dados obtidos no estudo UNITE (2003), os custos externos totais no transporte de 
mercadorias são: 
- Camiões pesados de mercadorias contribuem com 25%; 
- Camiões ligeiros de mercadorias contribuem com 9%; 
- Caminho-de-ferro contribui com 1%. 
No que diz respeito aos custos externos do transporte rodoviário na Europa: 
-CO2: 24 mil milhões de euros; 
- Ruído: 36 mil milhões de euros; 
- Acidentes: 50 mil milhões de euros; 
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A taxação a todos os meios de transporte das externalidades que provocam 

seria fundamental para que os cidadãos identificassem, de forma clara, a 

melhor alternativa possível. 

Uma das vantagens da internalização dos custos externos seria a resolução dos 

problemas no sector dos transportes sem custos para os governos, que 

poderiam canalizar as receitas provenientes desta taxação para 

investimentos, por exemplo, na infra-estrutura ferroviária. 

Simultaneamente, serão reduzidas as emissões de gases com efeito de estufa 

e a transferência de transporte da rodovia para a ferrovia será uma realidade, 

que de acordo com um recente estudo5 se traduzirá numa mudança de 10% do 

tráfego total e numa redução de 7% de emissões até 2020.6 

Além do mais, como refere a Comunicação e muito bem, “uma tarifação 

correcta das externalidades para todos os modos e meios de transporte 

tomariam a decisão certa (os operadores dos transportes e os cidadãos – 

inserção nossa), ao optarem pela solução menos dispendiosa”. 

                                                                                                                                               

- Poluição atmosférica: 64 mil milhões de euros; 
- Congestão: 123 mil milhões de euros. 
 - Total: 295 mil milhões de euros; 
  - PIB para EU15 em 2006: 10.855 mil milhões de euros;  
5 Internalisation of External Costs of Transport: Impact on Rail - IWW Institute for Economic Policy 
Research, Universität of Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Germany e  NESTEAR Nouveaux Espaces de 
Transports, Applications de Recherche, Paris, France; 
6 Viajar de comboio contribui para uma descida entre 3 a 10 vezes de emissões de CO2 em comparação 
com a rodovia. O sector ferroviário é o único modo de transporte do sector que baixou as suas emissões 
desde 1990 até 2005 em cerca de 21%. No sector do transporte de passageiros numa base de 
passageiro/km reduziu 14% e no sector das mercadorias, numa base de tonelada/km reduziu 28%. 
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Esta possibilidade de escolha aumentaria a concorrência no sector dos 

transportes, permitindo ganhos exponenciais para a economia, para o 

ambiente e para os consumidores e, com isto, a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

A Comunicação cita a tecnologia como uma prioridade ao referir que “[…] as 

novas tecnologias proporcionarão serviços inovadores e mais confortáveis aos 

passageiros, reforçarão a segurança e reduzirão os impactos ambientais”. 

De facto a tecnologia é importante, mas não será a panaceia para a resolução 

das assimetrias evidentes entre os diversos modos de transporte. 

A nível ferroviário há muitas possibilidades quer ao nível de novas abordagens, 

quer ao nível de novas tecnologias, que permitirão o decréscimo de emissões, 

das quais destacamos: 

 - Redução do custo do ciclo de vida pela estandardização dos 

componentes ferroviários; 

 - Aumento da capacidade do sistema ferroviário com a introdução de 

comboios com maior capacidade, condução mais eficiente com as 

consequentes economias energéticas, tipos de marcha superiores reduzindo os 

tempos de trajecto, introdução do sistema ERTMS possibilitando uma maior 

densidade de tráfego sem comprometer os níveis elevados de segurança do 

sector; 

 - Material circulante com uma menor tara permitindo o transporte de 

cargas mais pesadas; 

 - Aplicação integral das especificações técnicas de interoperabilidade, 

assim como também das aplicações telemáticas, reduzindo, assim, o consumo 

energético e as emissões de gases com efeito de estufa; 

 - Electrificação das linhas; 

 - Introdução de locomotivas a diesel ecológicas; 

 - Aumento de eficiência energética pela utilização, por exemplo, de 

tecnologias de frenagem regenerativas. 

Outro dos grandes desafios que se coloca à União Europeia e aos Estados-Mem-

ros é a Rede Transeuropeia de Transportes. Aquando da sua criação teve em 
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vista impulsionar a coesão económica, social e territorial, foi adoptada em 

1996 e teve a sua última alteração em 2004, a Rede Transeuropeia de 

Transportes. 

As orientações RTE-T são o quadro geral de referência para a implementação 

da rede de transportes e de identificação de projectos de interesse comum e 

visam a integração das redes nacionais e os modos de transporte, ligando as 

regiões periféricas da União Europeia ao centro da Europa.  

O objectivo político fundamental da RTE-T é o estabelecimento de uma rede 

única multimodal Europeia, bem como o desenvolvimento de sistemas 

tecnológicos eficazes e seguros.  

Por isso, os responsáveis políticos europeus decidiram estabelecer a rede 

transeuropeia de transportes, potenciando a circulação fácil e rápida de 

pessoas e bens entre os Estados-Membros e garantindo conexões 

internacionais.  

Além disso, o estabelecimento de uma rede transporte transeuropeia 

eficiente (RTE-T) é um elemento-chave na estratégia de Lisboa, que estimula 

a competitividade e o emprego na Europa. Se a Europa pretende cumprir o 

seu potencial económico e social, é essencial que promova ligações e que 

remova as ineficiências das infra-estruturas dos transportes. Além disso, 

deverá integrar os requisitos de protecção ambiental, com vista à promoção 

do desenvolvimento sustentável do ambiente. 

Tendo em consideração que o crescimento do tráfego entre Estados-Membros 

deverá duplicar até 2020, prevê-se que o investimento necessário para 

modernizar uma verdadeira rede transeuropeia ronde os 500 biliões de Euros. 

Dada a dimensão do investimento, é necessária uma definição clara de 

projectos prioritários, em estreita colaboração com cada Estado-Membro, de 

molde a assegurar uma coordenação eficaz. 

Uma questão fundamental para o futuro do projecto prende-se com a política 

de distribuição e racionalização de fundos comunitários, associando-a ao valor 

dos projectos e ao valor acrescentado que os mesmos trazem à Europa como 

um todo. 
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As orientações RTE-T estão associadas a instrumentos para facilitar a 

execução dos projectos de reconhecido interesse comum europeu, no 

entanto, continuam a colocar-se questões quanto à validade do método 

utilizado para a selecção de projectos prioritários e o seu potencial de 

interconexão e extensão modal. 

Um terço do montante investido até à data provém de recursos comunitários, 

no entanto, os resultados da política RTE-T ou o valor acrescentado europeu 

gerado, nem sempre criaram impactos reais ou, pelo menos, resultados 

visíveis.  

Na verdade, o planeamento da rede RTE-T não se tem orientado por 

objectivos genuinamente europeus que garantam que o todo seja superior à 

soma das partes. Os investimentos deveriam ser canalizados para ligar países 

e regiões com níveis de desenvolvimento diferentes, ajudando assim a reduzir 

disparidades e criando um verdadeiro efeito de rede. A actual abordagem 

baseada em critérios de grandes fluxos de tráfego como meio para selecção 

de projectos prioritários, não tem em consideração o efeito de extensão da 

rede, pelo que não consegue captar com êxito os benefícios derivados de uma 

solução de rede. 

Para se conseguir melhorar a situação económica dos projectos RTE-T de 

levado interesse comunitário, a actual abordagem por projectos prioritários 

deveria ser substituída por uma abordagem de redes prioritárias.  

Assim para manter o estatuto de rede global é necessário rever a actual 

metodologia e monitorizar melhor os resultados e objectivos esperados. É 

ainda necessário criar instrumentos e mecanismos para acelerar a 

implementação de projectos, devendo os Estados-Membros assumir uma 

responsabilidade mais vinculativa no cumprimento desses projectos. 

Foi por isso que a Comissão Europeia publicou a 4 Fevereiro de 2009 um Livro 

Verde para revisão da política da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T).7 

Por conseguinte, a Comissão entende que se encontram reunidas as condições 

                                                 
7 COM (2009) 44 final de 04 de Fevereiro. 
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para que se proceda não apenas a uma análise e eventual actualização dos 

planos directores, mas sim a uma revisão de fundo da política de RTE-T.  

Em matéria ambiental, a mobilidade é fundamental para a nossa qualidade de 

vida e é vital para a competitividade da União Europeia, no entanto, a 

mobilidade também impõe custos sobre a sociedade, devido aos impactos que 

ela provoca.  

Desta forma, é fundamental dissociar a mobilidade dos seus efeitos nocivos e 

para tal é necessário promover políticas para a criação do que se pode 

designar por "Mobilidade sustentável". 

Os Estados-Membros e os respectivos proponentes do projecto devem ter esta 

preocupação ambiental aquando do processo de candidatura, cabendo à União 

Europeia seleccionar e beneficiar as candidaturas mais “amigas do ambiente”. 

Neste contexto, o modo ferroviário desempenha um papel preponderante na 

prossecução deste objectivo. Sendo a coesão social um dos aspectos 

norteadores da RTE-T, a criação de uma infra-estrutura de transportes 

eficiente, flexível, segura e sustentável, pode ser considerada como uma 

condição necessária para o desenvolvimento económico, dado que aumenta a 

produtividade e, portanto, as perspectivas de desenvolvimento das regiões em 

causa, facilitando a circulação de pessoas e bens.  

O desenvolvimento das redes transeuropeias de transportes é uma das 

prioridades da Política de Coesão. Investimentos em infra-estruturas de 

transporte foram identificados como áreas prioritárias de crescimento da 

União Europeia e da Estratégia de Lisboa. Para apoiar o desenvolvimento de 

uma rede transportes sustentável, a União Europeia irá despender cerca de 38 

biliões euros que serão distribuídos pelo sector rodoviário, ferroviário e 

fluvial, no período 2007-2013. Além disso, cerca de 6,2 biliões euros serão 

dedicados a portos, aeroportos e sistemas inteligentes de transportes.  

Por conseguinte, toda e qualquer decisão relativa à RTE-T tem de se basear 

numa rigorosa análise económica do mercado.  



 - 11 - 

O conceito de rede tem de mudar de molde a transformar a actual rede numa 

rede prioritária, multimodal, interoperável, coerente, sustentável e que 

permita promover as ligações intermodais. 

A intervenção dos estados é, por isso, absolutamente imprescindível e as 

orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia 

estabelece que os Estados-Membros devem apresentar à Comissão Europeia 

resumos dos planos e programas nacionais, que estão a elaborar com vista ao 

desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes, particularmente os 

projectos declarados de interesse europeu.  

São, por isso, necessários fundos que permitam modernizar a infra-estrutura, 

definindo com clareza as prioridades de acordo com os fluxos de tráfego e as 

necessidades do mercado. 

Acresce que o transporte ferroviário é um sector estratégico e, por isso, vários 

são os aspectos a serem revistos na implementação da rede transeuropeia de 

transportes, tais como, a transparência em todo o processo, a prioridade em 

resolver os congestionamentos, a continuidade dos projectos e dos planos 

actuais, uma mudança para modos de transporte amigos do ambiente e o 

incremento da eficiência no uso da infra-estrutura existente. 

As estruturas multimodais são fundamentais porque promovem a interacção 

entre diversos modos de transporte num único espaço e com isso evita os 

naturais congestionamentos e as perdas de tempo a eles associadas.8 Esta 

interacção entre modos de transporte pode também ser conseguida nos 

terminais ferroviários, enquanto estruturas de apoio ao transporte ferroviário 

de mercadorias, cuja gestão terá de estar sob a responsabilidade das 

operadoras.  

A optimização das infra-estruturas é também extremamente importante. 

No âmbito da Estratégia de Lisboa para o crescimento do emprego e da 

estratégia de desenvolvimento sustentável da Comunidade, a criação de um 

mercado interno no sector ferroviário, nomeadamente no que diz respeito ao 

                                                 
8 Portugal Logístico – plano nacional de implementação das plataformas logísticas. 
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transporte de mercadorias, é um factor essencial para progredir no sentido de 

uma mobilidade sustentável.  

Neste contexto, é essencial criar uma rede ferroviária europeia para 

mercadorias que seja competitiva, em que os comboios de mercadorias 

possam ser realizados com qualidade e possam passar facilmente de uma rede 

de um Estado-Membro para outra rede sem qualquer tipo de constrangimento 

ao nível da infra-estrutura.  

Muitas iniciativas já foram adoptadas nos últimos anos na União Europeia, de 

modo a garantir que o serviço prestado pelos gestores de infra-estrutura se 

torne mais eficiente. No entanto, é urgente aumentar o ritmo das medidas a 

adoptar de modo a garantir que os progressos para integrar e desenvolver o 

transporte ferroviário de mercadorias sejam uma realidade.  

Urge, portanto, implementar medidas que permitam dotar o espaço europeu 

de uma rede ferroviária que torne o sector das mercadorias competitivo 

permitindo-lhe concorrer com os demais modos de transporte. Entre elas 

destacam-se: 

- Cooperação entre os gestores de infra-estrutura, a fim de eliminar os efeitos 

de fronteira para o tráfego de mercadorias, optimizando os investimentos e 

aumentando a capacidade de circulação; 

- Desenvolver e alterar o paradigma de gestão dos terminais intermodais 

utilizados para o transporte ferroviário; 

- A qualidade e a fiabilidade das capacidades da infra-estrutura atribuídas às 

mercadorias. 

A Comissão pretende obrigar os Estados-Membros a criarem corredores de 

transporte ferroviário de mercadorias que sejam competitivos e que deverão 

obedecer a determinadas disposições. Estas disposições devem garantir a 

qualidade dos corredores propostos e a coerência entre os corredores de 

diferentes propostas dos Estados-Membros.  

Oferece também aos Estados-Membros que não têm características 

geográficas específicas compatíveis com este objectivo a possibilidade de 

participarem na criação da rede ferroviária europeia para mercadorias.  
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O método proposto pela Comissão assenta nos seguinte pilares: 

 a) A legislação estabelece uma obrigação geral de os Estados-Membros 

criarem corredores de transporte dentro da RTE-T; 

 b) Os Estados-Membros devem definir os corredores que gostariam 

de criar; 

 c) Esta escolha é validada a nível comunitário, no âmbito do 

procedimento de comité, após analisar a importância do corredor e da 

coerência entre este e os restantes corredores propostos. 

Ao mesmo tempo a Comissão propõe também a definição de uma rede de 

terminais estratégicos para cada corredor. Cada corredor deve ter uma 

estratégia eficaz em relação ao desenvolvimento de terminais intermodais. 

O funcionamento de um corredor de transporte deve assentar em seis pontos 

essenciais:  

- O desenvolvimento dos processos interoperáveis; 

- Melhorar a coordenação das operações de tráfego entre os gestores de infra-

-estrutura, por um lado, e os gestores de terminais por outro;  

- Reforçar o acesso à infra-estrutura e terminais; 

- Tratamento preferencial dos comboios de mercadorias, em termos de 

atribuição de canais horários, na gestão da capacidade e na monitorização da 

qualidade do serviço prestado ao longo de um corredor de transporte; 

- Cooperação entre órgãos reguladores, melhorando a coordenação da 

operação do corredor de transporte e o desempenho do transporte 

internacional de mercadorias ao longo do corredor para um custo limitado. 

Esta medida passaria pela criação de um balcão único, onde os Operadores 

pudessem solicitar os canais horários que passam por diversas redes;   

- Equilíbrio de condições entre os comboios de mercadorias e os comboios de 

passageiros.  

O objectivo é garantir que os comboios de mercadorias tenham um acesso a 

canais horários com boa qualidade e consistentes entre si nas diversas redes.  
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Todas estas acções devem ser medidas e analisadas periodicamente, através 

de indicadores de desempenho que sejam actualizados regularmente em cada 

corredor. 

Esta questão é fundamental para Portugal enquanto país periférico. 

É necessário definir os mercados que interessa atingir através do corredor 

Europeu de mercadorias e aqui é fundamental perceber quais são os mercados 

que interessam a Espanha, porquanto, torna-se necessário envolver a Espanha 

num processo comum que integre o interesse de ambos os países. 

A criação de Corredores Europeus com o objectivo de tornar mais competitivo 

o sector ferroviário de mercadorias traz consigo ganhos consideráveis para o 

ambiente e permite à UE cumprir com os seus objectivos em matéria de 

redução de emissões de gases com efeito de estufa, promovendo, 

simultaneamente, o desenvolvimento sustentável dando corpo ao preconizado 

na EDS.  

Se é certo que um dos principais instrumentos políticos é o estabelecimento 

de normas, a verdade é que elas pouco interessarão se não forem 

efectivamente cumpridas pelos Estados-Membros. 

O estabelecimento de normas relativas aos direitos dos passageiros afigura-se 

essencial (já existem para o sector aéreo e para o sector ferroviário 

produzirão efeitos a partir do dia 03 de Dezembro), mas a sua introdução tem 

de ser feita para todos os modos de transporte (estão em discussão, 

presentemente e em segunda leitura os regulamentos dos direitos dos 

passageiros rodoviários e marítimos). Também aqui se revela uma clara 

assimetria de regras, pelo que urge uniformizá-las.  

Por outro lado, uma política efectiva de contratualização das obrigações de 

serviço público é fundamental para a promoção do transporte público e com 

isso permitir a transferência de passageiros de modos de transporte mais 

poluentes para os menos poluentes (vide do transporte rodoviário para o 

transporte ferroviário ou do transporte individual para o transporte colectivo). 

Neste momento a legislação comunitária não permite ajustamentos de preços 

tendo em conta as reais condições do mercado e os custos ambientais apenas 
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podem ser tidos em conta em determinadas situações, mas não como 

princípio. Esta distorção é, provavelmente, a principal razão pela qual o 

sector dos transportes continua a registar aumentos nas emissões de gases 

com efeito de estufa, contrariamente aos demais sectores9. 

A nível ferroviário, é fundamental que haja uma maior cooperação entre os 

reguladores, que devem ter a capacidade de monitorizarem a concorrência do 

mercado; devem estar aptos a agirem com independência e eficiência, 

adoptando as medidas necessárias para corrigirem as assimetrias do mercado, 

promovendo assim a concorrência; devem ter a possibilidade financeira de 

poderem recrutar os recursos humanos necessários para desenvolverem a sua 

actividade de monitorização e também de molde a que possam tomar decisões 

relativas às queixas num prazo nunca superior a dois meses e devem publicar, 

regularmente, relatórios das suas decisões, promovendo assim a transparência 

necessário no mercado. 

Investidos do princípio da proporcionalidade, as suas decisões devem ser 

eficientes, consistentes e transparentes. Além disso, as suas decisões devem 

também reflectir as condições do mercado tendo em conta a concorrência 

entre os diversos modos de transporte.  

A liberalização, cujo principal objectivo é aumentar a eficiência e 

desenvolver a concorrência entre os modos de transporte, não trouxe o tão 

desejado rejuvenescimento do sector ferroviário e nalguns países arrastou 

consigo graves problemas. É necessário, portanto, que a liberalização do 

mercado doméstico seja feita com enormes cautelas e verificar-se, por 

exemplo, se os desejáveis investimentos na infra-estrutura estão de facto 

realizados. 

A tão desejada transferência para modos de transporte mais amigos do 

ambiente, no caso, o ferroviário, só pode ser feito se os investimentos se 

concentrarem na infra-estrutura ferroviária, assim como os investimentos na 

                                                 
9 A Comissão Europeia refere-o expressamente na sua Comunicação COM (2008) 433 final. 
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rodovia se devem centralizar em trajectos que favoreçam o transporte de 

curta distância. 

A coesão do território da União Europeia depende em muito da mobilidade e 

da acessibilidade dos cidadãos, factores também importantes para a melhoria 

da qualidade de vida. “É previsível que o número de quilómetros percorridos 

em áreas urbanas pelo transporte rodoviário aumente 40 % entre 1995 e 2030.  

Se nada for feito, o congestionamento rodoviário deverá aumentar 

significativamente até 2010 e os custos imputáveis a este fenómeno subirão 

para cerca de 1 % do PIB comunitário”10. Assim, um controlo de acessos a 

viaturas particulares aos centros das cidades pela aplicação de taxas de 

acesso, construção de infra-estruturas de apoio junto das estações de 

comboio, sinergias entre os diversos modos de transporte que permitam um 

acesso mais fácil e rápido aos centros das cidades são algumas das soluções 

que poderão promover o descongestionamento das grandes cidades. Por outro 

lado, é fundamental que as autoridades levem em linha de conta o sector dos 

transportes aquando da elaboração dos instrumentos de gestão territorial. 

 

Em conclusão 

Não acreditamos ser possível à UE cumprir os compromissos assumidos, 

nomeadamente em relação às alterações climáticas, se não redefinir as suas 

políticas relativamente ao transporte ferroviário. 

Esta redefinição poderá colocar a UE na senda de eficiência energética, mas 

para isso terá de promover o uso do transporte ferroviário. 

Além disso, a UE e os governos devem desencadear planos tendentes a um 

financiamento adequado do sector ferroviário. Ao sector não se pode 

continuar a exigir sem que sejam resolvidas questões primaciais tais como o 

débito histórico e o seu endividamento crónico devido às recorrentes 

subcompensações. Para tanto, as instituições comunitárias devem dar a 

oportunidade aos governos de poderem sanear as contas das operadoras e 

gestores de infra-estrutura ferroviária sem estarem limitados aos critérios 

                                                 
10 EEA — Relatório nº 10/2006, Agência Europeia do Ambiente, Copenhaga. 
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orçamentais e sem que isso se reflicta, designadamente, no pacto de 

estabilidade e crescimento. 

É, portanto, imperioso que as acções a tomar envolvam, não apenas as 

instituições comunitárias, mas também os Estados-Membros. 

O futuro do caminho-de-ferro carece de uma estratégia clara e objectiva por 

parte das Instituições Europeias e dos Estados-Membros, porque só assim será 

possível atingir-se o desiderato de um transporte sustentável, eficaz e 

eficiente, promovendo o crescimento económico, o bem-estar social e 

garantir, simultaneamente, a protecção do ambiente. 

É, também, fundamental a colaboração entre todos os actores do mercado de 

molde a que se promova a aplicação efectiva da legislação comunitária 

promovendo a abertura do mercado e incrementando a performance do 

sector, encorajando o desenvolvimento sustentável, integrado e eficiente do 

sistema ferroviário. 

Por último, as medidas a tomar pelas instituições comunitárias devem levar 

em linha de conta as vantagens ambientais do caminho-de-ferro e melhorar 

uma política efectiva de preços. 

Assim, para a promoção de um futuro sustentável dos transportes é imperioso: 

 - Redefinir a RTE-T; 

 - Promover a construção de linhas prioritárias para o sector das 

mercadorias por via-férrea; 

 - Uma distribuição equitativa dos benefícios financeiros; 

 - Cumprimento por parte dos Estados-Membros da legislação europeia, 

designadamente em matéria de obrigações de serviço público; 

 - Cooperação mais efectiva entre governos e instituições europeias na 

criação e adopção da política europeia de transportes; 

 - Cooperação entre as entidades reguladoras dos diversos Estados-Mem-

bros enquanto garantes do cumprimento dos normativos comunitários, assim 

como de uma política que promova a concorrência entre os diversos modos de 

transporte; 
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 - Acabar com a injusta proibição de inclusão dos custos das alterações 

climáticas e da poluição na taxação da infra-estrutura rodoviária (revisão da 

Directiva Eurovignette), devendo-se, para tanto, colocar em prática uma apropriada 

taxação, assim como ferramentas para o tráfego rodoviário nas aglomerações 

e no centro das cidades e aproveitar as receitas provenientes destas taxas 

para melhorar o transporte público e regional (revisão Directiva Eurovignette); 

 - Internalizar os custos externos nas políticas de preços no sector 

rodoviário, assim como no sector rodoviário de mercadorias e utilizar estas 

receitas nos projectos de infra-estruturas ferroviárias e nos projectos da RTE 

(revisão Directiva Eurovignette – conforme Comunicação COM (2008) 433 final subordinada ao tema 

“Tornar o transporte mais ecológico”); 

 - Acabar com o tratamento preferencial a alguns modos de transporte, 

como as isenções de taxas no combustível para o sector aéreo no transporte 

transfronteiriço (conforme admitido pela Comissão Europeia na sua Comunicação COM (2008) 433 

final subordinada ao tema “Tornar o transporte mais ecológico”); 

 - Criar instrumentos legais que permitam promover a transferência de 

modos de transporte, por exemplo, o transporte de mercadorias perigosas da 

rodovia para a ferrovia; 

 - Corrigir o regime do comércio de emissões uma vez que este penaliza, 

actualmente, o sector ferroviário, em vez de o manter como sistema de 

protecção aos modos de transporte mais poluentes (electricidade usada no 

transporte ferroviário já é incluída no regime do comércio de emissões) (o 

sector aéreo será incluído neste regime a partir de 2012 para voos que partam e cheguem a aeroportos 

comunitários, mas é fundamental a inclusão dos demais modos de transporte), tendo em atenção 

que com a alteração da Directiva ETS o sector ferroviário será ainda mais 

onerado do que já é (cerca de 500 milhões de euros anuais); 

 - Campanhas de sensibilização nas várias áreas de actuação, em 

especial na do ambiente, tendo em vista alertar a população em geral dos 

efeitos nefastos das emissões de gases com efeito de estufa e o contributo do 

sector ferroviário nesta matéria; 
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 - Criar incentivos económicos (benefícios fiscais) para aqueles que 

optam pelos modos de transportes mais amigáveis do ambiente (benefícios fiscais 

por exemplo). 

 

 


