
A comunicação da Comissão, COM (2009)279, intitulada de “Um futuro sustentável para os 

transportes: rumo a um sistema integrado, baseado na tecnologia e de fácil utilização” enquadra-

se no procedimento da Comissão para a preparação do novo Livro Branco que conterá as 

orientações de Politica Europeia de Transportes para o período 2010/11 até 2020. 

O Livro Branco de 2001, preconizava orientações para a sustentabilidade do sistema de 

transportes europeu de forma a dar suporte ao crescimento económico e à integração e coesão 

económica e social através da livre circulação de pessoas bens e serviços e capitais. 

A preocupação dominante era a dinamização da construção das redes Transeuropeias e a 

alteração da repartição modal, de forma a permitir aumentar a taxa de utilização dos modos com 

infra-estrutura disponível e menos poluente pelo consumo, em termos de consumo específico e 

unitário. 

Na revisão intercalar de 2006, na comunicação COM(2006)314, intitulada “Manter a Europa em 

movimento – mobilidade sustentável para o nosso continente”, a Comissão constata que do 

ponto de vista da repartição modal as orientações politicas, nomeadamente da liberalização do 

CF não estavam a conseguir os resultados necessários aos objectivos traçados, e introduz um 

novo conceito para o aumento da eficiência, dando conta da importância de agir sobre o 

transporte rodoviário, dada a dimensão da quota de mercado, e de explorar a vertente da 

integração em lugar da exclusiva transferência modal. 

Chegados a 2009, e ainda descontando o efeito da crise mundial sentida a partir de 2008, o 

problema da sustentabilidade pela repartição modal mantêm-se, as infra-estruturas e a segurança 

intrínseca melhoraram significativa e convergentemente com os objectivos. 

A presente comunicação de 2009, num momento politico particular, (Março de 2009), tira 

ilações do período passado para reflectir sobre correcções e ajustamento, e propõe para 

discussão novos temas dos novos paradigmas, mas não fazendo referência aos efeitos da crise, e 

sobre a oportunidade das mudanças que podem ser introduzidas, quando em matéria de 

mobilidade, conjugando com a mudança de paradigma energético, o crescimento dos países 

emergentes e o envelhecimento da população, fica claro que o cenário mais provável para os 

próximos dez anos não será de continuidade. 

Lança no entanto para discussão quatro novos temas na política comunitária (em linha com o 

que considerámos na proposta para as orientações estratégicas para o transporte rodoviário
1
): 

1.O efeito de rede das infra-estruturas, quer na avaliação/financiamento quer na 

exploração/manutenção, no sentido de definir uma responsabilidade e um poder de intervenção 

supranacional, introduzindo de certa forma um novo conceito de rede de interesse comunitário e 

a sugerir uma gestão mais centralizada e uma “concessão comunitária” para partes fundamentais 

das redes. 

                                                      
1
 (1)A necessidade de ver as redes e o território competitivo para além das fronteiras;(2) a importância de 

considerar a interdependência entre os sistemas urbanos, interurbanos e internacional, nas análises e 

decisões sobre o sistema de transportes, e introduzir ao nível urbano elementos mínimos de uniformidade 

que minimizem o impacto sobre as redes de escala superior;(3)o impacto do envelhecimento da 

população e a necessidade de adaptação dos processos  ao perfil das pessoas disponíveis (e do 

acolhimento de emigrantes); (4) a importância do transporte não apenas para o suporte dos fluxos de 

mercadorias (e pessoas), mas como parte integrante do modelo de desenvolvimento económico , 

nomeadamente através do desenvolvimento e potencial de exportação da tecnologia.  



2.A importância da interdependência entre as diferentes escalas geográficas das redes e sistemas 

de transportes, pelo reconhecimento do importante impacto que o sistema de transporte urbano 

tem nos sistemas e nas redes de nível superior, ao nível nacional/regional e internacional, 

deixando espaço para a reflexão sobre o estabelecimento de mínimos de uniformidade para os 

sistemas urbanos. 

3.Endereça o envelhecimento da população e o seu impacto nos sistemas de transporte em três 

vertentes, nomeadamente na escassez de pessoas com capacidade e competências e o efeito 

sobre os fluxos de imigração, explorando neste caso uma nova vertente do efeito deste fluxo de 

imigração, nas relações económicas e na procura derivada de transporte, fazendo uso de uma 

análise cada vez mais integrada e sistémica do transporte. Na mesma linha aborda ainda a 

importante questão do potencial nivelamento por baixo das condições de trabalho devido às 

diferenças entre os diferentes países comunitários. 

4.Ainda que de forma muito parcial e redutora, explora a perspectiva do transporte enquanto 

actividade contributiva para o desenvolvimento económico para além da sua função primordial 

de suporte aos fluxos físicos de mercadorias (e passageiros), referindo a importância estratégica 

das empresas europeias nos serviços de transporte global e acima de tudo o potencial de 

exportação da tecnologia. 

 

Apesar de não referir explicitamente a questão fundamental da harmonização fiscal, 

nomeadamente a importância em matéria de concorrência interna, introduz um novo conceito 

fiscal com a sugestão de uma taxa de internalização, com vista a melhorar a formação dos 

preços e a influenciar as decisões de localização das capacidades de produção e distribuição, 

para ajudar à repartição modal mais equilibrada e à optimização.  

Endereça também a mudança de paradigma energético, abordando as questões sociais da gestão 

da mudança e o seu reflexo ao nível das competências e emprego, bem como a preocupação 

com o ciclo longo da mudança motivado pelo efeito da evolução do preço dos activos. 

Importa na nossa reflexão registar que continua a não haver referência à não homogeneidade das 

regiões e às diferentes estratégias necessárias para que regiões não homogéneas concorram para 

os mesmos objectivos, necessariamente com estratégias não homogéneas. 

De facto Portugal, tem diferenças fundamentais, quanto às suas necessidades de mobilidade e 

competitividade associada do seu território, e a península ibérica enquanto região competitiva 

também. 

Será difícil promover em Portugal uma politica de dissociação do crescimento do PIB e da 

procura de transportes, quando Portugal (como p.e. a Holanda e França por diferentes razões 

territoriais) tem necessidade de construir e financiar infra-estruturas de transporte (p.e. CF e 

Portos) muito para além das necessidades derivadas do seu potencial endógeno, sob pena de ver 

o seu território ser preterido e penalizado na atracção de investimento. 

Na mesma linha das não homogeneidades está a necessidade de promoção assimétrica dos 

diferentes países no desenvolvimento e partilha do investimento na investigação e 

desenvolvimento nomeadamente das tecnologias associadas com os transportes e as redes em 

particular. 



Portugal tem actualmente um parque de empresas tecnológicas com capacidade de exportação e 

presença efectiva no mundo inteiro, no domínio das tecnologias de transporte. 

Pareceria interessante criar programas mais abertos e mais participados pelos Estados Membros, 

por forma a que convergindo com os objectivos gerais da politica comunitária, também neste 

domínio fosse promovida uma partilha dos fundos que permitisse uma maior intervenção de 

cada um dos países nesse esforço. Assim talvez a criação de uma agência para este efeito 

permitisse um significativo aumento desse esforço e da comparticipação de países como 

Portugal. 

Para finalizar, continua a ignorar-se a questão fundamental para a evolução sustentável da 

repartição modal. 

Está bem patente que o mercado está dominado pelo transporte rodoviário, não apenas pelas 

características intrínsecas do modo, mas acima de tudo pela organização do mercado. 

A medida mais eficaz de promoção de aumento das quotas do TMCD e do CF, será a conversão 

dos principais operadores de base rodoviária em operadores de rede com acesso a estes modos. 

Apesar de ter melhorado a abordagem na revisão intercalar, ainda que por exemplo em relação 

aos projectos multimodais rodo-rodo (com os camiões de grandes dimensões) nada tenha sido 

dito nem percebido na influência positiva da migração dos operadores rodoviários para 

operadores de transporte em rede, com capacidade efectiva de incorporar na sua oferta os modos 

de rede, como são o CF e o TMCD. 

De outra forma seria necessário acreditar que essa incorporação seria feita pelos mega 

operadores de CF e Transporte Marítimo, e pelos grandes operadores logísticos multinacionais, 

reduzindo a oferta de serviço a um pequeno numero de operadores no mercado, contrariando a 

diversidade e resiliência da oferta actual, que podendo ser menos eficiente pelo modo dominante 

que usa, seria comparativamente muito mais eficiente pela taxa de ocupação e pela 

competitividade da sua multiplicidade de serviços. 

Esta reflexão pode e deve ser aprofundada após a recolha dos restantes contributos, devendo em 

nossa opinião resultar num documento que possa de forma muito focada ter algum efeito na 

discussão que agora está a ser feita, e aproveitando o momento de formação da nova comissão 

para influenciar positivamente. 

 


