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O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NA 
UE



A GLOBALIZAÇÃO é um factor 
incontornável

A EFICIÊNCIA E FIABILIDADE dos meios de 
transporte são indispensáveis para a 
COMPETITIVIDADE

NOVOS DESAFIOS SEM PRECEDENTES:

Preço do Petróleo

Emissões de CO2

Aquecimento Global

1. INTRODUÇÃO



ESTE QUADRO  GLOBAL INCITA-NOS A:

1 Promover uma mobilidade sustentável,

2 Económica em termos energéticos,

3 Respeitadora do ambiente.

O GRANDE DESAFIO DA  UE VISA,

Garantir uma mobilidade sustentável na Europa



PARA TANTO, É NECESSÁRIO PROMOVER:

1 A inovação tecnológica

2 A transferência para modos de transporte 
menos poluentes e mais económicos em 
termos energéticos

3 A co-modalidade



O QUE REPRESENTA O SECTOR DO 
TRANSPORTE  RODOVIÁRIO NA UE ?

• Representa 7% do PIB  da União,

2. Cerca de 5 % do emprego,

3. A maior parte dos transportes intra-EU 
processa-se por estrada, cerca de 50 %,

4. A quota-parte do transporte ferroviário 
representa 10 %,

2.  SITUAÇÃO ACTUAL



5. Embora com um contributo importante e, até, 
decisivo, para o crescimento,

Os transportes contribuem, também,  com 
custos para a sociedade:

A) O seu custo ambiental foi calculado em 1,1% 
do PIB

B)  O congestionamento rodoviário aumentou e 
está a custar à EU 1 % do PIB



6. SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Tem registado melhorias significativas, com uma 
diminuição de mais de 17 % no número de  
vitimas mortais desde 2001

Porém,  a rodovia  continua a ser o meio de 
transporte menos seguro:

Resultados de 2005,

41 600 mortos

1,7 milhões de feridos



O quadro jurídico do mercado interno rodoviário 
está claramente regulado e é comum a todos 
os estados-membros

A CABOTAGEM  (  transporte de mercadorias 
dentro de um país por um transportador de 
outro país ) é uma realidade.

Estão criadas regras comuns da União sobre, 

Nível de qualificações profissionais e de 
condições de trabalho

Progressos de Harmonização fiscal entre os  
Estados da União

3. MOBILIDADE SUSTENTÁVEL



RECURSOS HUMANOS

Verifica-se uma escassez de pessoal qualificado 

OBJECTIVOS,

Melhoria de formação

Incentivos aos jovens para escolher profissões 
ligadas aos transportes

Melhoria da imagem do sector

AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE 
VEICULOS EURO-COMBI

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

OBJECTIVO:  Redução para metade do numero 
de mortos no período de 2001 a 2010



APOSTA

Melhoria  da concepção e tecnologias dos 
veículos

Criação  de infra-estruturas electrónicas  no 
âmbito da segurança rodoviária (e-safety) 



•ACÇÕES EM CURSO:

•Optimização dos motores

•Maior eficiência dos combustíveis

•Combustíveis alternativos – Bio 
combustíveis

•Projecto de desenvolvimento de 
camiões ecológicos



60 % de todo o petróleo consumido na U E é
utilizado pelo transporte rodoviário

A Politica de Transportes da EU está ligada à
Politica Energética com base em OBJECTIVOS 
COMUNS:

1. Redução de emissões de CO2

2. Diminuição da dependência da EU face à
importação de combustíveis fósseis

4. TRANSPORTES ENERGIA E 
AMBIENTE



O elevado custo dos combustíveis, e

A necessidade de diminuir a 
dependência estratégica,

Determinam,

Controlo da utilização da energia,

e

OPTIMIZAÇÃO DO PONTENCIAL DE 
CADA MODO DE TRANSPORTE



RTE- Rede Transeuropeia de Transportes

É a infra estrutura física, em geral, de boa 
qualidade

O Congestionamento e a poluição 
constituem uma ameaça ao 
crescimento económico e ao 
ambiente

ACÇÃO: SOLUÇÕES DE MOBILIDADE 
INTELIGENTE

5. INFRAESTRUTURAS



1)  Soluções  inteligentes  que envolvam 
cadeias logísticas co-modais, que 
optimizem a utilização da infra 
estrutura em cada modo e entre os 
diferentes modos

2) Corredores ferroviários,

3) Nós inter-modais  ( Rodoviário, 
marítimo, aéreo, ferroviário

4) Investir em centros de transbordo –
transhipment hubs



4) SISTEMAS DE COOPERAÇÃO:

a) Sistemas de comunicação veiculo / 
veículo;

b) Sistemas de comunicação veiculo / 
infra estrutura

c) A infra estrutura rodoviária deve ser 
inteligente, de modo a enviar e a 
receber informações com origem e 
destino nos veículos.



5) Adequação das dimensões dos 
contentores e veículos

6) Implementação do uso do euro –
combi.

TARIFAS PELO USO

É pratica habitual na EU a imposição 
de tarifas – portagens - pela utilização 
da infra estrutura.

Quais os objectivos e os fins?



1) Financiamento da infra estrutura,

2) Optimização do tráfego,

3) Prevenção do impacto ambiental ou 
riscos de congestionamento em zonas 
ecologicamente sensíveis,

4) Os  valores destas tarifas revertem 
exclusivamente para investimento no 
modo rodoviário



1. Grandes quadros jurídicos  
estruturantes do mercado de transporte 
estão definidos e em uso há vários 
anos:

a) Acesso ao mercado

b) Formação profissional

c) Tempos de condução e repouso

d) Harmonização fiscal nos combustíveis

6. CONCLUSÕES



2. Os grandes desafios para os próximos 
anos são:

a) As Politicas de transportes, fiscal e 
ambiental

b) A mobilidade sustentável e inteligente

c) A logística inteligente



d) A co-modalidade

e) Os veículos e as infra estruturas 
inteligentes
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