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• Cumprimentos e Agradecimentos.

• A minha ignorância permite-me ter uma 
opinião muito positiva deste documento.

• Por razões do meu fraco conhecimento se 
situar no sector das mercadorias, será nele 
que me focarei.
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1. 1. -- IntroduIntroduççãoão
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2. 2. -- A polA políítica europeia de transportes na        tica europeia de transportes na        
primeira dprimeira déécada do scada do sééculo XXIculo XXI
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• Os TM com crescimento de 2,7% inter-anual é
superior ao PIB europeu.

• Estes continuam a evidenciar capacidade de 
adaptação às profundas mutações dos 
mercados neste período em análise.
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2. 2. -- A polA políítica europeia de transportes na tica europeia de transportes na 
primeira dprimeira déécada do scada do sééculo XXIculo XXI
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• Destaque para o paradoxo do crescimento dos 
TM onde pressuponho que as suas qualificações 
nos colaboradores e  na gestão, se sobrepôs às 
infra-estruturas, adaptando-se melhor às 
necessidades do mercado e dos clientes finais, 
pois estes só necessitam de vias que sirvam 
para ligeiros, com passageiros que votam.
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2. 2. -- A polA políítica europeia de transportes na tica europeia de transportes na 
primeira dprimeira déécada do scada do sééculo XXIculo XXI

Slide 2Slide 2

• A evolução feita na redução do impacto 
ambiental nos TM, com progresso relevante, 
com a aplicação real das normas "EURO" e 
redução da vida média da frota.

• A Europa segue em construção com camiões 
como “De Gaulle” o previu.
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• Parece continuarmos a estar na presença 
de crescimentos nas actividades de TM, 
para as próximas décadas.

• Certamente, espero, com muito mais valor 
acrescentado que foi possível e permitido 
nas décadas anteriores.

3. 3. -- Tendências e desafios Tendências e desafios 
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• Entendo que estamos bem focalizados em políticas 
aparentemente coerentes.

• Porém, não entendi se seguimos premiando a 
progressiva e livre concorrência entre iguais ou se 
mantemos os formatos de Público, Privado e 
Autónomo, que seriamente prejudicaram um 
estruturado crescimento de companhias, que salvo 
raras excepções, não lhes é permitido ser mais do que 
pequenas e medíocres para concorrerem à escala 
europeia e global como aliás é referido.

4. 4. -- Objectivos polObjectivos polííticos para um sistema ticos para um sistema 
de transportes sustentde transportes sustentáável vel 
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• O Capital Humano, não tem claras referencias à sua 
qualificação, sem a qual será difícil as referidas 
adaptações

4. 4. -- Objectivos polObjectivos polííticos para um sistema ticos para um sistema 
de transportes sustentde transportes sustentáável vel 
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• As Infra-estruturas além de servirem ligeiros de 
passageiros que votam, também servem ou 
devem servir outros. Ex. Pesados investimentos 
em auto estradas que estão vazias, com o 
tráfego a circular pelas velhas estradas 
saturadas.

• A Intermodalidade que tanto se fala, e, muito 
pouco se faz, exige estruturas físicas técnicas e 
de gestão para a qual não me parece ter 
suficiente destaque.

5. 5. -- PolPolííticas a favor de um sistema de ticas a favor de um sistema de 
transportes sustenttransportes sustentáávelvel
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• As AEMar são claramente uma solução, 
mas estão num paradoxo: que podem ser 
muito úteis mas, como podem não 
necessitar de grandes obras públicas. 
Ninguém entende o que fazer.

• TM, gestão e empresas estruturadas, onde 
estão? Podem e devem existir?

5. 5. -- PolPolííticas a favor de um sistema de ticas a favor de um sistema de 
transportes sustenttransportes sustentáávelvel
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• Faltam referências ao alargamento ao Sul 
da Europa de novos veículos com pesos e 
dimensões diferentes, com taras por 
Ton/Km inferiores para reduzir o impacto 
ambiental e elevar a eficácia do TM, ou, 
continuaremos a assistir os políticos 
referirem as produtividades nórdicas com  
o paradoxo de leis mediterrânicas

5. 5. -- PolPolííticas a favor de um sistema de ticas a favor de um sistema de 
transportes sustenttransportes sustentáávelvel
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• Para o desenvolvimento anunciado, evoluir no 
sentido de abertura dos mercados parece pouco.

• As companhias privadas e estruturadas para 
funcionarem em termos regionais ou pan-
europeias devam ter mais claro, em que politica se 
enquadram.

• A construção da Europa será com os TM e de 
passageiros para garantir as célebres liberdades 
que nos destinguem.

5. 5. -- PolPolííticas a favor de um sistema de ticas a favor de um sistema de 
transportes sustenttransportes sustentáávelvel
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• Que o lamentável atraso na publicação do 
plano estratégico para os TM em Portugal, 
possa ter o beneficio de ser coerente com 
as indicações deste trabalho, que aparenta 
estar a ser bem estruturado e do qual 
iremos fazer parte.

6. 6. -- PrPróóximas etapasximas etapas


