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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 7 de maio de 2019 

Tribunal de Contas Europeu verifica se a rede rodoviária 
europeia está a avançar 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria ao apoio da UE à rede rodoviária 
que liga os Estados-Membros e as regiões. O Tribunal vai examinar se as ações e o 
financiamento da Comissão Europeia garantem que os Estados-Membros continuam no 
caminho certo para concluir esta rede a tempo e assim melhorar a interligação entre os 
cidadãos. 

O Tribunal publicou hoje uma Antevisão da Auditoria sobre as estradas que ligam regiões 
europeias. Este tipo de documento apresenta informações sobre um trabalho de auditoria em 
curso, sendo concebido como uma fonte de informação para os interessados na política ou nos 
programas que estão a ser auditados. 

O Tribunal refere que as estradas continuam a ser o principal método de transporte terrestre de 
bens e pessoas na UE, prevendo-se que assim continue no futuro próximo. Construir estradas e 
torná-las mais acessíveis é também importante para o fomento do crescimento económico. 
Em 2016, os transportes empregavam mais de 11 milhões de pessoas, o que representa mais 
de 5% da mão-de-obra da UE. 

Nos anos noventa, a Comissão estabeleceu a rede transeuropeia de transportes (RTE-T), que 
inclui as infraestruturas rodoviárias. O objetivo é criar, até 2030, nove corredores principais, 
correspondentes a 40 000 quilómetros de estradas entre os Estados bálticos e o Atlântico e entre 
a Escandinávia e o Mediterrâneo. Estes corredores são da mais alta importância estratégica para 
concretizar os objetivos da política e abrangem a maior parte da rede principal. O objetivo é, 
além disso, concluir a rede global até 2050, o que assegurará que todas as regiões da UE estejam 
acessíveis e ligadas.  
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Entre 2007 e 2020, o financiamento da UE ascende a cerca de 82 mil milhões de euros, metade 
dos quais para as redes global e principal. Os maiores beneficiários do financiamento são os 
Estados-Membros da Europa Central e Oriental. 

"Nas últimas décadas, o financiamento da UE contribuiu para melhorar o transporte entre os 
Estados-Membros e as regiões, mas persistem lacunas, faltam ligações e há pontos de 
estrangulamento na rede rodoviária," declarou George Pufan, o Membro do Tribunal de Contas 
Europeu responsável pela auditoria. "Corre-se o risco de que nem toda a rede principal da UE 
esteja pronta a tempo." 

A conclusão de uma rede rodoviária entre os Estados-Membros e a nível das suas regiões poderá 
não só diminuir o tempo de deslocação de pessoas e bens como também aumentar a capacidade 
em estradas melhoradas. No entanto, a rede rodoviária da UE ainda está incompleta. Os 
Estados-Membros da Europa Central e Oriental, por exemplo, não estão bem servidos por 
ligações este-oeste e, em alguns casos, também não estão bem servidos entre eles. 

O Tribunal vai examinar se a rede principal da UE poderá ser concluída a tempo e se a Comissão 
garante que: 

o os planos rodoviários nacionais dão prioridade à finalização da rede principal dentro do 
prazo e à sua manutenção em boas condições; 

o o financiamento da UE às estradas destina-se à prioridade que consiste na finalização da 
rede principal. 

O Tribunal irá realizar verificações na Bulgária, na República Checa, na Polónia e em Espanha. 

O relatório de auditoria deverá ser publicado no início de 2020. 

Nota aos diretores das publicações 

Os nove corredores de transporte principais são: Atlântico, Báltico-Adriático, Mediterrâneo, Mar 
do Norte-Báltico, Mar do Norte-Mediterrâneo, Oriente-Mediterrâneo Oriental, Reno-Alpes, 
Reno-Danúbio e Escandinavo-Mediterrânico. 

Os relatórios anteriores do Tribunal no domínio dos transportes incluem um exame à mobilidade 
e ao transporte e relatórios especiais sobre as redes ferroviárias de alta velocidade e o transporte 
ferroviário de mercadorias; o transporte marítimo e a navegação interior; os aeroportos e a 
gestão do tráfego aéreo; o custo das estradas, o transporte urbano e os direitos dos passageiros. 
O Tribunal tem em curso uma auditoria sobre a mobilidade urbana na UE.  

O texto integral do documento encontra-se em www.eca.europa.eu em inglês. 
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