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EVOCAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS ORIENTAÇÕES DA POLÍTICA RELATIVA 
À RTE-T DESDE 2004 

A Comissão Europeia, na pessoa de Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão responsável 
pelos Transportes, lançou oficialmente, em 14 e 15 de Outubro de 2008, um vasto processo de revisão 
da política relativa à rede transeuropeia de transportes (RTE-T) que motivou a apresentação 
de um Livro Verde em Fevereiro de 2009.  

Esta revisão deve permitir abrir novas perspectivas políticas e económicas para responder aos desafios 
da alteração climática, do crescimento económico, da coesão económica e social e da consolidação 
do papel internacional da Europa. Com base nos 15 anos de experiência com a RTE-T e à luz destes 
novos desafios, a Comissão fixa objectivos e propõe opções para o futuro do desenvolvimento da RTE-
T. 

O Livro Verde solicita até 30 de Abril o parecer de um vasto leque de organizações antes 
de se pronunciar sobre as propostas legislativas e outras medidas a adoptar. A Comissão prevê, 
como uma das principais propostas legislativas na sequência do processo do Livro Verde, uma revisão 
das orientações da política relativa à RTE-T.  

O Arco Atlântico está, desde 2004, envolvido em vários projectos que devem contribuir 
para alcançar dois objectivos importantes: melhorar as ligações rodoviárias e ferroviárias Norte-Sul 
da fachada atlântica e participar na redução das emissões de CO². Entre os 30 projectos em causa, 
5 dizem respeito à parte continental e 2 às Ilhas Britânicas e à Irlanda: 

- Eixo ferroviário de alta velocidade do Sudoeste da Europa permitindo a ligação Norte-Sul; 

- Eixo multimodal Portugal/Espanha com o resto da Europa (eixo rodoviário); 

- Eixo ferroviário de transporte de mercadorias Sines/Algeciras–Madrid–Paris; 

- Interoperabilidade das linhas de alta velocidade na Península Ibérica; 

- Auto-estradas marítimas; 

- Eixo ferroviário Cork–Dublim–Belfast–Stranraer;  

- Linha principal da costa oeste na Grã-Bretanha. 

Cientes dos desafios de competitividade, de atractividade e de coesão social, o Arco Atlântico 
e, concretamente, as suas cidades devem estar até 2030 ligados às grandes redes europeias 
de transportes.  

O espaço atlântico, para além das grandes disparidades de desenvolvimento relativamente às regiões 
capitais de cada Estado, caracteriza-se por uma heterogeneidade significante, nomeadamente 
entre o Norte e o Sul, estrutura-se em torno de uma rede de cidades de média dimensão e constitui 
a principal fachada marítima europeia.  
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É nessa qualidade que a Conferência das Cidades do Arco Atlântico pretende associar-se 
a esta consulta em estreita ligação com as regiões. Graças ao seu papel no crescimento económico 
e na emergência de uma coesão social e territorial, as cidades têm uma importante função 
a desempenhar na definição e no desenvolvimento de um novo traçado da rede transeuropeia 
de transportes.  

INTRODUÇÃO 

1. Os interlocutores atlânticos saúdam a publicação do Livro Verde sobre a revisão da política 
relativa à rede transeuropeia de transportes. Esta revisão é tanto mais importante quanto 
se inscreve num contexto em que o acesso ao transporte é apontado como condição essencial 
para o desenvolvimento dos territórios.  

2. Se é certo que o Livro Verde estabelece orientações estratégicas e conceptuais, a revisão ganha 
particular ressonância na actualidade: 

- A crise económica que atinge a Europa deve encontrar solução no apoio da União Europeia 
às grandes políticas, nomeadamente a rede de transportes.  

- Os cidadãos europeus interrogam-se sobre as prioridades e a razão de ser da União Europeia. 
O momento é, pois, propício para reafirmar a força dos valores (sociais, ambientais 
e económicos) do projecto europeu e o importante envolvimento que a União Europeia deseja 
ter neste domínio.  

3. A ambição desta contribuição é dar, graças a uma voz comum para o espaço atlântico, projecção 
política aos grandes desafios a que a revisão da RTE-T deverá responder. Esta posição está 
estreitamente associada à contribuição relativa ao Livro Verde sobre a Coesão Territorial 
e os grandes princípios defendidos pelas cidades e regiões do Arco Atlântico. Neste sentido, 
a revisão da RTE-T deve ser um instrumento de apoio à concretização dos grandes princípios 
inerentes ao conceito de coesão territorial. Isto é: 

- Solidariedade entre os diferentes escalões do território tendo em vista uma redução 
das disparidades de desenvolvimento entre as regiões (tanto a nível europeu como nacional) 
bem como nas regiões (entre os territórios infra-regionais e no interior deles) e as cidades, 
em prol de um desenvolvimento equilibrado e sustentável do território europeu. 

- Igualdade de acesso aos serviços assegurado a todos os cidadãos europeus 
independentemente da sua situação geográfica (infra-estruturas de transporte, educação 
e cultura, saúde, qualidade do ambiente, energia, água, etc.) com a mesma qualidade. 
Um território coeso é atravessado por fluxos de pessoas, de bens, de serviços, de informações 
e de conhecimentos que permitem uma forte adaptabilidade às mudanças e às eventuais crises 
susceptíveis de atingir um território. Neste contexto, o critério de acessibilidade entendido 
em sentido lato (transportes, tecnologias da informação e comunicação, serviços de interesse 
geral) é, por este motivo, primordial. 

4. A revisão da RTE-T assume uma importância estratégica para o Arco Atlântico e deve traduzir 
uma ambição política à escala europeia. Os cenários mais optimistas que privilegiam a coesão 
em detrimento da competitividade demonstram que uma maioria de regiões da fachada atlântica 
continuará à margem da parte da UE com melhores resultados económicos e cujo centro 
de gravidade tende a deslocar-se para Leste do continente europeu. Há, pois, um risco manifesto 
de marginalização para esta finisterra europeia. A ligação do Arco Atlântico é, pois, UM DESAFIO 
que deve ser enfrentado, defendido e apoiado à escala da União Europeia sob pena de agravar 
as discrepâncias sociais e económicas com o resto da Europa. 
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I. A REVISÃO DA RTE-T DEVE PROPICIAR ENSEJO DE IMPRIMIR UM NOVO 
IMPULSO À CONSTRUÇÃO DO PROJECTO EUROPEU 

1. A política relativa à rede transeuropeia de transportes (RTE-T) visa essencialmente:  

- Fornecer a infra-estrutura necessária ao bom funcionamento do mercado interno 
e aos objectivos da estratégia de Lisboa.  

- Contribuir para assegurar a acessibilidade e reforçar a coesão social e territorial.  

- Integrar a protecção do ambiente para promover o desenvolvimento sustentável.  

Foram investidos, desde 1996, 400 mil milhões de euros. Este investimento contribuiu para realizar 
um grande número de projectos de interesse comum e a interconexão nacional das redes e superar 
as barreiras tecnológicas entre fronteiras nacionais.  

Para a Comissão Europeia, os objectivos assaz ambiciosos dificultaram a determinação do valor 
acrescentado comunitário. A Comissão considera, pois, que chegou o momento 
não só de perguntar por que motivo os objectivos só foram parcialmente alcançados, mas também 
de averiguar a pertinência das orientações para o desenvolvimento da rede transeuropeia 
de transportes.  

► Tudo isto explica a realização de uma revisão fundamental da RTE-T, em vez de um simples 
exame, seguido, eventualmente, da actualização das grandes linhas dos planos e dos projectos 
prioritários.  

2. Condição de aplicação do princípio cardinal da liberdade de circulação de pessoas e bens, na base 
do Tratado de Roma de 1957, a abertura das grandes redes de transporte à escala europeia veio não 
só estimular o seu desenvolvimento, mas também constituir «novas fronteiras» para o conjunto 
dos modos de transporte europeus. Entre estes, é o caminho-de-ferro, construído em bases técnicas 
nacionais, difíceis de harmonizar rapidamente, mas também marcado por culturas nacionais, 
que enfrenta mais obstáculos para integrar uma dimensão europeia e aproveitar cabalmente a nova 
oportunidade que se abre.  

► A emergência de preocupações ambientais e climáticas, de que a Europa decidiu assumir 
a liderança mundial através dos seus compromissos quanto ao respeito do Protocolo de Quioto, 
à criação de um ambicioso plano para o clima e de um regime de comércio das licenças 
de emissão de carbono, dá ao transporte ferroviário uma nova modernidade e determina 
um desafio estratégico de primeira ordem.  

3. O transporte é também uma questão preponderante à luz do carácter periférico do espaço 
atlântico ou da segurança marítima, sem esquecer as infra-estruturas portuárias 
e a multimodalidade que se devem adaptar a um tráfego em perpétua evolução. Os interlocutores 
atlânticos felicitam-se pela criação de uma política marítima integrada da UE.  

► Esta deve ser reforçada através da sua estreita articulação com a revisão da RTE-T permitindo 
a realização dos projectos estruturantes necessários ao desenvolvimento do espaço atlântico. 

II. UMA REDE TRANSEUROPEIA DE TRANSPORTE AO SERVIÇO 
DA CONSTRUÇÃO EUROPEIA 

A mobilidade dos bens e das pessoas no respeito do desenvolvimento sustentável é um importante 
factor de crescimento, de atractividade e de coesão social e económica. Neste sentido, a revisão 
da RTE-T deve dar lugar a uma política que permita consolidar a organização a vários níveis.  

1. Os propósitos da nova RTE deverão harmonizar-se com os diferentes tratados e objectivos 
comunitários. Neste sentido, as redes transeuropeias contribuem para a realização de múltiplos 
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objectivos: os do mercado interno, uma ambição social e económica de coesão em benefício 
de todos os cidadãos, um apoio aos operadores económicos regionais e locais, nomeadamente 
através da acção comunitária que visa favorecer a interligação e a interoperabilidade das redes 
nacionais, e o acesso a estas redes. 

2. A nova RTE-T deverá apoiar o desenvolvimento do espaço atlântico e, em mais larga medida, 
dos espaços periféricos na sua integração com o resto da Europa. Assim, a futura rede europeia 
deverá permitir a ligação das cidades do Arco Atlântico à rede europeia de transportes à luz 
de dois grandes princípios:  

a. Respeitar o princípio europeu da coesão territorial (desenvolvimento equilibrado e sustentável 
do território) inscrito no Tratado de Lisboa em curso de ratificação e que é extensivo 
ao conjunto das políticas comunitárias, entre as quais a política de transporte.  

b. Apoiar a especificidade do Arco Atlântico (nomeadamente o lugar importante das cidades 
de média dimensão no desenvolvimento territorial) e a necessária ligação deste espaço 
ao resto da Europa a fim de evitar um efeito de marginalização.  

3. O crescimento económico da Europa e a criação de postos de trabalho dependem 
da competitividade dos territórios e, por conseguinte, da capacidade de beneficiarem 
de boas ligações de transporte com as outras partes do mundo. Devido à sua capacidade 
de intensificar fluxos comerciais e turísticos mas também de apoiar o desenvolvimento de grandes 
infra-estruturas, a política da RTE-T participa no crescimento económico da Europa.  

► Três condições parecem necessárias para inscrever como base de intervenção da UE:  

a -  A definição de uma rede de infra-estruturas organizada em torno de uma malha primária 
e secundária. 

b -  O apoio à inovação tecnológica como elemento que favorece a emergência de novos serviços à 
população, o desenvolvimento de sectores económicos e a interoperabilidade das redes. 

c -  O apoio à organização de uma «cadeia logística» à escala europeia alicerçada especialmente 
no reforço da co-modalidade (mar/caminho-de-ferro).  

4. A nova RTE-T e a sua política de execução deverão ser um verdadeiro instrumento 
de concorrência à estrada, criando uma rede europeia para o transporte de passageiros 
e de mercadorias. Os objectivos em matéria de alteração climática deverão estar no centro 
da futura política da RTE-T e reflectir uma abordagem realmente europeia. Por intermédio 
de um processo que integra a dimensão económica e os objectivos ambientais, o futuro da RTE-T 
orienta-se claramente para necessidades de transportes eficazes, serviços de co-modalidade 
para os passageiros e o apoio à inovação sobretudo no acesso à informação.  

► Uma proposta concreta para o futuro sistema: Reforçar a dinâmica de projectos da RTE-T 
propondo o desenvolvimento de uma ligação destas infra-estruturas às redes do centro 
da Europa, mais particularmente no eixo ferroviário que liga a fachada atlântica ao eixo Lião–
Trieste–Divaca/Koper–Divaca–Liubliana–Budapeste–fronteira ucraniana. 

III. UMA RTE-T QUE FAVOREÇA A INTERMODALIDADE E UMA OFERTA 
EUROPEIA DE TRANSPORTE INTEGRADO 

1. As vantagens decorrentes de uma rede europeia devem permitir gerar a captação e a diminuição 
do tráfego entre os pontos de partida e chegada. Para o efeito, as RTE-T devem integrar e apoiar, 
em torno de uma rede «prioritária», a articulação com outras redes. A propósito, o relatório 
de actividade do coordenador europeu do eixo ferroviário de alta velocidade Sudoeste atlântico 
frisa que «o funcionamento optimizado do corredor do Atlântico passará pela adopção 
de uma política de transportes coerente».  
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► Os grandes corredores devem, pois, ser ligados e articulados às redes secundárias 
que contribuirão plenamente para a eficácia da intervenção da UE.  

2. A afirmação de uma rede global europeia é necessária a fim de hierarquizar e permitir a articulação 
das redes nacionais. No entanto, a definição desta rede global não deve cingir-se aos fluxos 
existentes e aos critérios «económicos». Deve permitir a integração de uma ambição comunitária 
em termos de ordenamento do território e de efeito multiplicador.  

► Por isso, há que diferenciar as redes de FRETE e de passageiros. 

3. A identificação dos projectos de interesse comunitário deverá evoluir para uma integração 
de vários critérios que não sejam exclusivamente macroeconómicos. A CCAA propõe 
que as cidades enquanto «plataformas multimodais» sejam integradas nos critérios de identificação 
e articulação das redes. Isto implica um alargamento dos critérios de elegibilidade dos territórios 
não se limitando exclusivamente às zonas de forte densidade.  

► A malha urbana deverá poder inscrever-se como «princípio director» da futura rede.  

4. Desenvolver a intermodalidade com as auto-estradas marítimas e os grandes portos do Atlântico 
estruturando e desenvolvendo a cabotagem e o escoamento terrestre (sobretudo o transporte 
ferroviário de mercadorias). A parte FRETE da RTE-T começou a dar resposta no domínio 
do transporte de mercadorias, onde o crescimento esperado é de 34% entre 2005 e 2020.  

5. A revisão da RTE-T deverá permitir a introdução de verdadeiros serviços e estruturas de co-
modalidade a fim de solucionar problemas como a congestão do tráfego e o aumento das emissões 
de dióxido de carbono. A sua articulação com as auto-estradas marítimas merece maior atenção 
não só para favorecer as trocas internas mas também para explorar plenamente a fachada atlântica 
como «porta de entrada» da Europa.  

► Neste sentido, dois princípios deverão ser integrados na reflexão e na definição do novo 
sistema de planeamento da RTE-T na sua parte logística:  

a. Integração dos pontos de saturação no eixo Norte-Sul da fachada atlântica, o que suscita 
a questão do desenvolvimento de um serviço da fachada atlântica para Leste 
acrescentando um troço complementar à rede de base e aos corredores existentes. 

b. Desenvolvimento da capilaridade da rede de FRETE apoiando a emergência de um pólo 
logístico intermédio que permita captar fluxos numa parte dos territórios atravessados 
ligando-os às grandes redes ferroviárias.  

IV.  QUE MEIOS E MÉTODOS? 

1. Conferir um lugar mais importante à proposta e à concertação territorial na elaboração 
do sistema europeu. Se o papel dos Estados-Membros na identificação dos projectos de interesse 
comunitário é claramente reconhecido, convém que a União Europeia deixe ao Parlamento 
e às cidades e regiões uma parte de proposta mais importante.  

2. Para além dos obstáculos, de natureza política e técnica, à competitividade do sector ferroviário, 
considerado menos fiável e menos flexível do que o rodoviário, o financiamento actual 
dos investimentos ferroviários é insuficiente para o elevar a um nível de competitividade 
comparável à estrada. O montante das dotações de autorização para as redes transeuropeias de transportes 
ascendeu a 8,3 mil milhões de euros no período de 2006-2013 contra os 21 mil milhões solicitados. 

► Para tanto, a Comissão deve promover uma melhor coordenação entre os Estados-Membros 
mas sobretudo precisa que a União Europeia redefina uma posição mais activa no financiamento 
de infra-estruturas em rede. Esta posição requer previamente um aumento do enquadramento 
financeiro atribuído e uma redefinição das modalidades de participação financeira da União 
Europeia e dos seus instrumentos financeiros.  


