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Síntese 
I Os grandes projetos de infraestruturas desempenham um papel fundamental na 
realização da rede transeuropeia de transportes da UE. Desde 2013, um dos principais 
objetivos da União é completar uma "rede principal" de infraestruturas de transportes 
até 2030 e uma "rede global" que garanta a acessibilidade e a interligação de todas as 
regiões da UE até 2050. 

II A Comissão Europeia é responsável pelo desenvolvimento e execução da política de 
transportes a nível da União, identificando e apoiando projetos de interesse comum e 
gerindo o cofinanciamento da UE a estes grandes projetos, que são executados pelos 
seus promotores e pelos Estados-Membros. 

III O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. Visa comparar o quadro da UE para a realização de 
grandes projetos de infraestruturas com os de outros países analisados (Austrália, 
Canadá, Estados Unidos, Suíça, França e Noruega), apontando assim exemplos de 
outras práticas que poderão ser úteis para a Comissão e os decisores políticos no apoio 
concedido pela União no futuro. Esta análise contribuirá igualmente para a revisão em 
curso do Regulamento RTE-T. 

IV O Tribunal identificou cinco etapas principais no processo de realização de 
grandes projetos de transportes (definição da estratégia, coordenação dos projetos, 
seleção dos projetos a financiar, acompanhamento dos projetos e avaliação ex post), 
apresentando informações sobre as principais características do quadro da UE relativo 
a cada uma delas. Descreve igualmente as insuficiências que constatou anteriormente 
no contexto da UE através das suas auditorias. Em relação a algumas, dá exemplos de 
práticas diferentes observadas nos países analisados. Embora não tenha auditado a 
sua aplicação, considera que tais práticas, pela sua conceção, podem ajudar a resolver 
estas insuficiências, se forem bem adaptadas ao contexto da UE e aplicadas de forma 
eficaz. 
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V Ao colocar numa perspetiva global as insuficiências observadas no quadro da UE, o 
Tribunal não encontrou, nos países selecionados, nenhuma prática que possa dar 
resposta às relacionadas com o processo de definição da estratégia. Além disso, a 
maioria dos seis projetos cofinanciados pela UE selecionados para a análise 
apresentam desvios menores entre os custos reais e os orçamentos estimados do que 
o parâmetro de referência mundial. Não obstante, em relação aos processos 
relacionados com a coordenação, a seleção, o acompanhamento e a avaliação ex post, 
o Tribunal considera que a Comissão e os decisores políticos poderão inspirar-se nas 
práticas observadas noutros países, como descrito no presente documento de análise. 
É também o caso dos atrasos, pois a maioria dos seis projetos cofinanciados pela UE 
registou, em média, atrasos superiores aos de projetos comparáveis em todo o 
mundo. Embora as diferentes práticas referidas possam não ser diretamente 
transponíveis para o atual quadro da UE, poderão ainda assim servir de base de 
reflexão e, se necessário, ser adaptadas ao contexto da União. 

VI Neste contexto, o Tribunal identificou quatro desafios, enunciados em seguida, 
que se colocam à Comissão no seu apoio a grandes projetos de transportes no futuro. 

o Como aumentar a harmonização entre as estratégias de transportes da UE e dos 
Estados-Membros e melhorar a supervisão do planeamento e da execução dos 
projetos nos principais corredores de transporte? 

o Como assegurar, na fase de seleção dos projetos, um controlo suficiente das 
análises custo-benefício? Como repensar o método de seleção de projetos e de 
atribuição do financiamento da UE, de modo a reduzir os encargos 
administrativos para os promotores? 

o Como avançar para uma estratégia de acompanhamento dos projetos 
cofinanciados pela UE que se baseie mais nos riscos, alargando simultaneamente 
o seu âmbito de aplicação ao exigir aos promotores que comuniquem também 
informações sobre os indicadores de efeitos e a aceitação pelas partes 
interessadas? 

o Como garantir que os grandes projetos de infraestruturas de transportes 
cofinanciados pela UE são sistematicamente submetidos a uma avaliação ex post, 
focada nos efeitos obtidos e não nos indicadores financeiros ou nas realizações? 
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Introdução 

Grandes projetos de infraestruturas de transportes 

01 Os grandes projetos de infraestruturas de transportes (grandes projetos de 
transportes) desempenham um papel fundamental nas redes de transportes. Porém, 
não existe uma definição consensual, seja a nível mundial ou da UE, do que constitui 
um grande projeto de transportes. O critério mais frequentemente utilizado é o custo 
global do projeto: é definido um valor acima do qual o projeto é considerado um 
grande projeto de infraestrutura, sendo os limiares mais comuns mil milhões de 
dólares dos Estados Unidos1 (cerca de 830 milhões de euros) e 500 milhões de euros2. 

Rede transeuropeia de transportes (RTE-T) 

02 A política de transportes da UE visa criar um espaço comum de transportes em 
toda a Europa3. Desde a década de 1990, um dos principais objetivos operacionais tem 
sido a conclusão da rede transeuropeia de transportes (RTE-T) – uma rede europeia 
para o transporte rodoviário, ferroviário, por via navegável, marítimo e aéreo de 
passageiros e mercadorias. As primeiras orientações para a RTE-T4 centraram-se numa 
lista de "projetos prioritários", a maioria dos quais pode ser considerada um grande 
projeto de transportes. 

                                                       
1 B. Flyvbjerg, What you Should Know about Megaprojects and Why: An Overview, Project 

Management Journal, vol. 45, nº 2, 2014, pp. 6-19. 

2 COST, ação TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, 2010. 

3 Artigos 170º a 172º da versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, JO C 202 de 7.6.2016, p. 47. 

4  Decisão nº 1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 1996, 
sobre as orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes, JO L 228 de 9.9.1996, pp. 1-103. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
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03 Em 2013, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram um regulamento5 que 
define uma "rede principal" de infraestruturas de transportes (composta por nove 
corredores) que constitui a espinha dorsal de uma rede europeia de transportes 
multimodal sustentável (ver figura 1), a concluir até 2030. Para a complementar, 
pretende-se desenvolver uma "rede global" para garantir a acessibilidade e a 
interligação de todas as regiões da UE, incluindo as remotas, insulares e 
ultraperiféricas, até 2050. Este regulamento relativo à RTE-T está atualmente a ser 
revisto6. 

Figura 1 – Corredores da rede principal da RTE-T 

 
Fonte: Comissão Europeia, dezembro de 2020. 

                                                       
5 Regulamento (UE) nº 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

dezembro de 2013, relativo às orientações da União para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes, JO L 348 de 20.12.2013, pp. 1-128. Foi atualizado em 14 de 
julho de 2021 pelo Regulamento (UE) nº 2021/1153 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 7 de julho de 2021, que cria o Mecanismo Interligar a Europa, JO L 249 de 14.7.2013, 
pp. 38-81. 

6 Artigo 54º do Regulamento (UE) nº 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de dezembro de 2013, relativo às orientações da União para o desenvolvimento da 
rede transeuropeia de transportes, JO L 348 de 20.12.2013, pp. 1-128. 

REGULAMENTO (UE) Nº 1316/2013 
(JO L 348 de 20.12.2013)

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POR
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04 Os grandes projetos de transportes têm uma importância estratégica para a 
conclusão da rede principal da RTE-T, pois são fundamentais para eliminar os 
estrangulamentos e suprir as ligações em falta, que frequentemente se localizam em 
troços transfronteiriços. Como se espera que tenham um impacto muito elevado na 
rede de transportes, são muitas vezes considerados "agentes de mudança" de 
importância crítica para os futuros fluxos de passageiros e de mercadorias7. Quando 
dizem respeito a modos de transporte mais respeitadores do ambiente e sustentáveis, 
como os caminhos de ferro, são também uma pedra angular das políticas destinadas a 
concretizar a transferência modal (ou seja, a transição de um modo de transporte para 
outro) e a cumprir os objetivos ambientais e climáticos delineados pela iniciativa do 
Pacto Ecológico Europeu8. 

Planeamento e execução da política de transportes e dos 
grandes projetos de infraestruturas cofinanciados pela UE 

05 A Comissão Europeia, em especial a Direção-Geral da Mobilidade e dos 
Transportes (DG MOVE), é responsável pelo desenvolvimento e execução da política 
de transportes a nível da UE, o que faz principalmente através da publicação de 
documentos de orientação, bem como de propostas legislativas. No que diz respeito à 
RTE-T, o papel da Comissão consiste em estabelecer orientações, identificar e apoiar 
projetos de interesse comum e aplicar medidas para assegurar a interoperabilidade9. 
Um comité (o Comité RTE-T), em que os Estados-Membros estão representados, 
assiste a Comissão e emite pareceres vinculativos sobre as propostas legislativas da 
Comissão relativas a atos de execução10. 

                                                       
7 OMEGA Centre, Mega Projects Executive Summary, dezembro de 2012, pp. 16-17. 

8 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, Pacto Ecológico Europeu, 
COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 

9 Artigo 171º da versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
JO C 202 de 7.6.2016, p. 47. 

10 Artigo 52º do Regulamento (UE) nº 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de dezembro de 2013, relativo às orientações da União para o desenvolvimento da 
rede transeuropeia de transportes, JO L 348 de 20.12.2013, pp. 1-128. 

http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POR
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06 Outras Direções-Gerais da Comissão podem também participar em atividades 
relacionadas com grandes projetos de transportes, em especial quando esses projetos 
se candidatam a cofinanciamento da UE (ver também ponto 10). Por exemplo, a 
Direção-Geral do Ambiente (DG ENV) pode examinar a conformidade das candidaturas 
com o quadro jurídico da UE em matéria ambiental, incluindo o necessário 
envolvimento das partes interessadas. 

07 Os Estados-Membros são responsáveis pela elaboração das estratégias ou dos 
planos nacionais para as infraestruturas de transportes, em consonância com os 
objetivos acordados a nível da UE (ver ponto 03). Decidem também quais os projetos a 
realizar, bem como as modalidades de execução e financiamento. As autoridades 
nacionais disponibilizam as necessárias avaliações de impacto ambiental e licenças de 
construção. 

08 Por último, os promotores dos projetos, estabelecidos quer como entidades de 
execução de projetos a nível dos Estados-Membros quer como empresas comuns 
transfronteiriças, são responsáveis pela execução real destes grandes projetos de 
infraestruturas. 

Cofinanciamento da UE para grandes projetos de 
infraestruturas de transportes 

09 Existem duas fontes principais de cofinanciamento da UE para subvenções a 
grandes projetos de infraestruturas de transportes: 

o os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), que incluem o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão, cuja gestão 
é partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros. Nestes fundos, a 
Direção-Geral da Política Regional e Urbana (DG REGIO) da Comissão aprova os 
programas de investimento, concebidos pelos Estados-Membros, e acompanha a 
sua execução. A decisão de cofinanciamento de projetos específicos é delegada 
nas autoridades de gestão nacionais ou regionais;  
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o a RTE-T e o Mecanismo Interligar a Europa (MIE)11, geridos diretamente pela 
Comissão, que é responsável pela concessão de subvenções e pelo 
acompanhamento da execução. As atividades de gestão das subvenções são 
realizadas pela Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do 
Ambiente (CINEA), em nome da DG MOVE. 

10 Uma vez que os grandes projetos de transportes não são definidos como uma 
categoria separada no quadro jurídico da UE, não estão disponíveis dados exaustivos 
sobre o montante do cofinanciamento da União que lhes é concedido. No período 
entre 2007 e 2020, a UE afetou mais de 109 mil milhões de euros do seu orçamento a 
projetos de infraestruturas de transportes na rede RTE-T (independentemente da sua 
dimensão). O quadro 1 apresenta em pormenor estas dotações nos dois últimos 
quadros financeiros plurianuais (QFP), bem como a atual proposta relativa ao QFP 
para 2021-2027. O cofinanciamento da UE pode representar até 85% dos custos totais 
elegíveis dos projetos12, sendo a diferença suportada pelos orçamentos nacionais ou 
por outras fontes. 

Quadro 1 – Dotações orçamentais da UE para projetos de infraestruturas 
de transportes na RTE-T no período de 2007-2020 e valores previstos 
para 2021-2027 (em milhares de milhões de euros) 

Programa de 
financiamento 2007-2013 2014-2020 Total 2021-2027 

FEDER e Fundo de 
Coesão/FEEI 44,2 33,3 77,5 

A definir nos 
programas 

operacionais 

RTE-
T/MIE-Transportes 8,0 24,2 32,2 25,7 

Total 52,2 57,5 109,7  
Fonte: TCE, com base em dados disponíveis ao público. Em 2014, o programa do MIE substituiu o 
programa da RTE-T. 

                                                       
11 Regulamento (UE) nº 1316/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

dezembro de 2013, que institui o Mecanismo Interligar a Europa, JO L 348 de 20.12.2013, 
pp. 129-171. 

12 Em relação ao MIE, ver o artigo 11º do Regulamento (UE) nº 1316/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, JO L 348 de 20.12.2013, p. 129-171. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R1316
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11 Paralelamente a estes programas financiados pelo orçamento da UE, no período 
entre 2007 e 2020 o Banco Europeu de Investimento concedeu 150,6 mil milhões de 
euros em empréstimos a projetos de transportes na União. 

Auditorias e documentos de análise anteriores do Tribunal 

12 Nos últimos anos, o Tribunal publicou vários relatórios de auditoria e documentos 
de análise sobre a política de transportes da UE, incluindo sobre grandes projetos de 
infraestruturas de transportes (ver anexo I). 

13 Em 2020, o Tribunal avaliou especificamente a gestão, pela Comissão, dos 
grandes projetos de infraestruturas de transportes cofinanciados pela UE13. Examinou 
oito grandes projetos de infraestruturas de transportes com impacto transfronteiriço, 
localizados em sete dos nove corredores da rede principal da RTE-T, cada um com um 
custo total superior a mil milhões de euros. O presente documento de análise permite 
analisar mais aprofundadamente os processos envolvidos e compará-los com os de 
outros países. 

                                                       
13 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699


 12 

 

Objetivo, âmbito e método da análise 
14 O presente documento proporciona informações úteis às partes interessadas e 
ao público, colocando num contexto mais global os processos utilizados para a 
realização de grandes projetos de transportes cofinanciados pela UE. Contribuirá 
igualmente para a revisão em curso do Regulamento RTE-T. 

15 Este documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise baseada 
sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. Visa comparar o quadro da UE para a realização de 
grandes projetos de infraestruturas com os de outros países selecionados para análise, 
apontando assim exemplos de outras práticas que poderão ser úteis para a Comissão e 
os decisores políticos no apoio concedido pela União no futuro. 

16 Para o efeito, o Tribunal identificou cinco etapas principais no processo de 
realização de grandes projetos de transportes (ver quadro 2). Em seguida, tendo em 
conta as características recomendadas a nível internacional para uma execução 
eficiente e eficaz dos projetos (por exemplo, pelo FMI ou pela OCDE; ver anexo II), 
comparou os processos adotados a nível da UE com outros semelhantes em vigor nos 
países analisados. No que diz respeito aos processos de seleção, acompanhamento e 
avaliação ex post, centrou a sua análise nas subvenções do MIE (ver ponto 10). 
Analisou igualmente o cumprimento do orçamento e dos prazos (comparando-os com 
os inicialmente acordados na decisão de construção do projeto) de seis grandes 
projetos de transportes cofinanciados pela UE, com base num conjunto de dados de 
referência mantido por um perito externo. Este conjunto de dados inclui informações 
sobre várias centenas de projetos de transportes executados em todo o mundo 
(ver anexo III). 
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Quadro 2 – Processos abrangidos pela análise 

Processo Objetivos do processo Quadro da UE pertinente 
para a análise 

Definição da estratégia 
Elaboração de um plano 
estratégico a longo prazo 
para os transportes 

Documentos estratégicos 
e atuais orientações para 
a RTE-T 

Coordenação entre 
projetos 

Coordenação do 
planeamento e da 
execução de projetos 
inter-relacionados e 
harmonização das 
estratégias de transportes 
a todos os níveis de 
governação 

Papel dos coordenadores 
da UE e instrumentos 
jurídicos disponíveis 

Seleção dos projetos a 
financiar 

Atribuição de prioridade 
ao cofinanciamento de 
projetos com maior valor 
acrescentado, limitando 
simultaneamente os 
encargos administrativos 
para os seus promotores 

Seleção das ações 
propostas para 
financiamento do MIE 

Acompanhamento dos 
projetos financiados 

Acompanhamento dos 
progressos realizados na 
execução dos projetos, 
incidindo nos riscos de 
execução e controlando o 
desempenho em termos 
de realizações e efeitos 

Acompanhamento da 
execução das subvenções 
do MIE 

Avaliação ex post dos 
projetos financiados 

Avaliação dos efeitos dos 
projetos cofinanciados 
após a sua entrada em 
funcionamento, a fim de 
aumentar a prestação de 
contas e a transparência 
da utilização dos fundos 
públicos e retirar 
ensinamentos para o 
futuro 

Avaliações ex post dos 
projetos apoiados pelo 
MIE 

Fonte: TCE, com base nas recomendações da OCDE e do FMI. 
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17 Na secção seguinte, o Tribunal apresenta informações sobre as principais 
características do quadro da UE relativo a cada um dos cinco processos. Descreve em 
seguida as insuficiências que constatou anteriormente no contexto da UE através das 
suas auditorias, que também podem ocorrer em grandes projetos de infraestruturas 
de transportes em qualquer parte do mundo. Em relação a algumas, dá exemplos 
pertinentes de práticas observadas nos países analisados. Embora não tenha auditado 
a sua aplicação, considera que tais práticas, pela sua conceção, podem ajudar a 
resolver estas insuficiências, se forem bem adaptadas ao contexto da UE e aplicadas de 
forma eficaz. 

18 Para a análise, o Tribunal selecionou quatro países terceiros (a Austrália, o 
Canadá, a Suíça e os Estados Unidos), que diferem em termos de superfície, população, 
topografia e infraestruturas já existentes (ver anexo IV). Estes são fatores importantes 
que influenciam a configuração da rede de infraestruturas. Por exemplo, a Austrália 
tem a maior extensão de rede rodoviária e ferroviária per capita, o que pode ser 
explicado por ter pouca população e uma grande superfície. Ao mesmo tempo, nos 
quatro países, o nível de competitividade das infraestruturas de transportes é 
semelhante14 e existe um sistema de governação a vários níveis em que as entidades 
federais executam grandes projetos de infraestruturas em cooperação com as 
autoridades regionais ou locais. 

                                                       
14 Fórum Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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19 O Tribunal incluiu ainda a Noruega e a França, dada a sua vasta experiência em 
matéria de avaliações ex post de grandes projetos de transportes, que é 
frequentemente salientada em estudos sobre políticas e na literatura académica15. 

20 O Tribunal tomou como ponto de partida da sua análise as observações 
apresentadas em relatórios que publicou anteriormente, nomeadamente a auditoria 
de 2020 às infraestruturas de transportes da UE16, bem como a posição da Comissão 
sobre as recomendações formuladas (ver anexo V). A análise baseou-se igualmente 
em entrevistas e consultas a: 

o representantes da Comissão Europeia (DG ENV, DG MOVE e DG REGIO), da CINEA 
e do Banco Europeu de Investimento; 

o representantes das administrações públicas e dos organismos responsáveis pela 
realização de grandes projetos de transportes nos países analisados; 

o peritos no terreno (ver anexo VI). 

                                                       
15 Entre outros, International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments 

and Policy Interventions, 28.2.2017, e D. Meunier, M. Welde, Ex-post evaluations in Norway 
and France, Transportation Research Procedia, vol. 26, 2017, pp. 144-155. 

16 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 
acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede. 

https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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21 A análise não inclui os processos pormenorizados de planeamento e construção 
de grandes projetos de transportes em específico, pois esses processos são 
frequentemente da responsabilidade dos promotores e não do governo que os 
cofinancia. Do mesmo modo, o Tribunal não incide em questões relacionadas com a 
exploração e manutenção das infraestruturas após a sua entrada em funcionamento 
(ver figura 2). 

Figura 2 – Cinco processos em que assenta a realização dos projetos 

 
Fonte: TCE. 
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Análise 

Análise dos cinco processos 

Definição da estratégia 

22 Os grandes projetos de transportes têm uma elevada intensidade de capital e 
exigem prazos de execução longos. Uma vez em funcionamento, é provável que 
tenham um impacto significativo no desempenho da rede de transportes durante 
décadas, tanto a nível da UE como dos Estados-Membros. É, por isso, essencial que 
sejam planeados no âmbito de uma estratégia ou de um plano mais vasto para as 
infraestruturas de transportes. 

23 O quadro 3 sintetiza as principais características analisadas quanto à definição da 
estratégia, as insuficiências específicas no contexto da UE e exemplos de outras 
práticas identificadas pelo Tribunal nos países analisados. 

Quadro 3 – Definição da estratégia: principais características, 
insuficiências no contexto da UE e outras práticas em países terceiros 

Principais características 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos 

Existência Sim Sim Não (em 
elaboração) Sim Sim 

Aspetos 
vinculativos e 
não vinculativos 

Sim Sim Não 
aplicável Sim Sim 

Entidade 
responsável 

Parlamento 
Europeu e 
Conselho 
(Regulamento 
RTE-T) 
Comissão 
(documentos 
de 
orientação) 

Legislador 
federal e 
ministério 
(DITRDC1) 

Ministério 
(Transport 
Canada) 

Legislador 
federal e 
ministério 
(DETEC2) 

Legislador 
federal e 
ministério 
(DOT3) 

Âmbito Passageiros e 
mercadorias 

Passageiros e 
mercadorias 

Não 
aplicável 

Passageiros e 
mercadorias Mercadorias 
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Principais características 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos 

Tipo de prioridade das infraestruturas 

Concluir a rede Sim Não Não 
aplicável Não Não 

Aumentar a 
capacidade da 
rede existente 

Sim Sim Não 
aplicável Sim Sim 

Projetos novos 
ou melhorias Ambos Ambos Não 

aplicável Melhorias Ambos 

Objetivo 
principal 

Ambiente, 
interligação e 
eliminação do 
défice de 
infraestrutura
s 

Comércio Não 
aplicável Ambiente Comércio 

Estimativa das 
necessidades 
financeiras 

Sim Não Não 
aplicável Sim Não 

Prazo de 
conclusão Sim Não Não 

aplicável Não Não 

Insuficiências no contexto da UE 

Outras práticas identificadas nos países analisados 

Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos 

Objetivos demasiado ambiciosos 
para o financiamento disponível 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

1 Departamento das Infraestruturas, dos Transportes, do Desenvolvimento Regional e das 
Comunicações. 

2 Departamento do Ambiente, dos Transportes, da Energia e das Comunicações. 
3 Departamento dos Transportes. 

Fonte: TCE. 

24 A UE e todos os países analisados dispõem de um quadro estratégico global para 
as infraestruturas de transportes, com exceção do Canadá, que tem em curso a sua 
elaboração. 
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25 Tanto na UE como nos países analisados, este quadro é composto por um 
conjunto de aspetos vinculativos e não vinculativos. Na UE, o quadro estratégico para 
os transportes é definido por Livros Brancos, publicados pela Comissão 
aproximadamente de dez em dez anos, que apontam os principais objetivos 
estratégicos que a UE deve atingir no setor dos transportes. O último Livro Branco foi 
publicado em 201117 e inclui objetivos para os horizontes de 2020, 2030 e 2050. A 
Comissão também elabora outros documentos estratégicos que complementam os 
objetivos do Livro Branco relativamente a modos de transporte específicos ou 
questões transversais. Recentemente, em dezembro de 2020, a Comissão publicou a 
Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente18, visando atualizar os objetivos 
pertinentes do setor dos transportes da UE à luz da iniciativa do Pacto Ecológico 
(ver ponto 04). Nenhum destes documentos estratégicos é juridicamente vinculativo. 
No que diz respeito aos projetos de infraestruturas, a definição a longo prazo da rede 
de transportes e dos requisitos mínimos para os projetos no âmbito da mesma está 
incorporada no Regulamento RTE-T, de 2013, que é juridicamente vinculativo 
(ver ponto 03). 

26 As estratégias da UE e dos outros países diferem em termos de âmbito e tipo de 
prioridade das infraestruturas. Embora os documentos estratégicos da UE visem tanto 
concluir a rede como aumentar a sua capacidade, todos os outros países se centram 
no aumento da capacidade da rede existente. A este respeito, a estratégia suíça dá 
expressamente prioridade a projetos de melhoria das infraestruturas existentes em 
detrimento da construção de novas infraestruturas. Todas as estratégias de transporte, 
com exceção da dos Estados Unidos, abrangeram tanto passageiros como mercadorias. 

27 As estratégias de transporte analisadas pelo Tribunal também diferem em termos 
de objetivos principais. A da UE é impulsionada por considerações ambientais 
(designadamente a transferência modal), que foram recentemente reforçadas no 
contexto do Pacto Ecológico Europeu (ver ponto 25). Visa igualmente melhorar a 
interligação e colmatar os défices de infraestruturas entre os Estados-Membros e as 
regiões. O Tribunal observou a existência de um objetivo ambiental semelhante, 
embora definido na lei, no quadro da Suíça. A Austrália e os Estados Unidos, em vez 

                                                       
17 Comissão Europeia, Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema 

de transportes competitivo e económico em recursos, COM(2011) 144 final, de 28 de março 
de 2011. 

18 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, Estratégia de mobilidade sustentável e inteligente 
– pôr os transportes europeus na senda do futuro, COM(2020) 789, 9.12.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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disso, centram as suas estratégias na necessidade de melhorar os fluxos comerciais 
internos e transfronteiriços. 

28 Apenas as estratégias da UE e da Suíça incluíam uma estimativa do investimento 
global necessário em projetos de infraestruturas de transportes para atingir as metas 
fixadas. Além disso, a estratégia da UE é a única que fixa um prazo para a conclusão de 
toda a rede (2030 para a rede principal e 2050 para a rede global). 

Objetivos demasiado ambiciosos para o financiamento disponível 

29 Em relatórios anteriores19, o Tribunal observou que os objetivos estratégicos da 
UE em matéria de transportes (em especial a conclusão da rede principal da RTE-T até 
2030) eram demasiado ambiciosos, também tendo em conta o financiamento 
disponível. O Tribunal constatou, por exemplo, que o plano da Comissão de triplicar a 
extensão da rede ferroviária de alta velocidade até 2030 tem poucas probabilidades de 
ser concretizado e que esta deveria elaborar um plano de implantação a longo prazo 
realista. 

30 Contudo, a análise do Tribunal não identificou qualquer exemplo de boas práticas 
nos países selecionados para corrigir este tipo de insuficiências. 

Coordenação entre projetos 

31 Os grandes projetos de transportes são fundamentais para eliminar os 
estrangulamentos e suprir as ligações em falta que, na UE, frequentemente se 
localizam em troços transfronteiriços. No entanto, a sua eficácia no aumento da 
interligação da rede depende muitas vezes de projetos relacionados entre si, como os 
executados por vários Estados-Membros ao longo de um corredor ou as linhas de 
acesso ferroviário a um projeto de infraestrutura de túneis. Para o efeito, é necessária 
uma harmonização entre os planos de infraestruturas de transportes a nível da UE e 
dos Estados-Membros, bem como uma coordenação do planeamento e da execução 
de projetos inter-relacionados. 

                                                       
19 Documento de análise nº 09/2018 do TCE, Desafios a enfrentar para um bom 

funcionamento do setor dos transportes na UE, ponto 66; Relatório Especial 19/2018 do 
TCE, Rede ferroviária de alta velocidade na Europa: longe de ser realidade, não passa de 
uma manta de retalhos ineficaz, ponto 23. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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32 O quadro 4 sintetiza as principais características analisadas quanto à 
coordenação de grandes projetos de transportes, as insuficiências específicas no 
contexto da UE e exemplos de outras práticas identificadas pelo Tribunal nos países 
analisados. 

Quadro 4 – Coordenação dos projetos: principais características, 
insuficiências no contexto da UE e outras práticas em países terceiros 

Principais características 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados Unidos 

Competência 
pela execução 
de projetos 

27 Estados- 
Membros 

8 entidades 
subfederais 
(estados/ 
territórios) 

13 entidades 
subfederais 
(províncias/ 
territórios) 

Principalmente 
federal 

50 entidades 
subfederais 
(estados) 

Entidade 
responsável 

Comissão 
Europeia, 
juntamente 
com os 
coordenadores 
europeus 

Ministério 
(DITRDC) 

Ministério 
(Transport 
Canada) 

Ministério 
(Serviço Federal 
dos Transportes, 
FOT) 

Ministério (DOT) 

Insuficiências no contexto da 
UE 

Outras práticas identificadas nos países analisados 

Austrália Canadá Suíça Estados Unidos 

Falta de harmonização entre as 
estratégias e os projetos de 
infraestruturas de transportes a 
nível da UE e dos 
Estados-Membros 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Os planos 
regionais de 

transportes são 
elaborados de 

acordo com 
orientações 

federais 
pormenorizadas 
e transmitidos 

ao Governo 
federal 

(ponto 36). 

Os planos 
regionais de 

transportes são 
elaborados de 

acordo com 
orientações 

federais 
pormenorizadas 
e transmitidos 

ao Governo 
federal 

(ponto 36). 
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Reduzida supervisão, pela 
Comissão, do planeamento e 
execução dos projetos nos 
corredores 

A carteira de 
projetos é 

proposta por 
uma agência 
independent
e (ponto 39). 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

O nível 
federal 

participa 
como 

membro de 
pleno direito 

nos 
conselhos de 

supervisão 
dos projetos 
que financia 
(ponto 42). 

O nível federal 
participa como 

membro de 
pleno direito nos 

conselhos de 
supervisão dos 
projetos que 

financia 
(ponto 42). 

Comissão de 
controlo 

parlamentar e 
comités 

consultivos 
criados pelo 

Serviço Federal 
dos Transportes 

(ponto 43). 

Nenhuma 
identificada 

Fonte: TCE. 

33 Na UE, a competência pela execução de projetos incumbe aos 
Estados-Membros. É uma característica semelhante à de todos os países analisados, 
em que esta competência é das entidades subfederais (por exemplo, estados ou 
províncias). A exceção é a Suíça, onde o nível federal é diretamente responsável pela 
realização de projetos na rede ferroviária e em partes da rede rodoviária, sendo o 
restante da responsabilidade dos cantões. Por conseguinte, foram desenvolvidos 
instrumentos e mecanismos de coordenação para assegurar a convergência entre as 
prioridades federais e subfederais. 

34 No contexto da UE, para este efeito, a Comissão nomeou coordenadores 
europeus para facilitar a execução de todos os projetos de infraestruturas em cada um 
dos nove corredores de transporte da rede principal previstos no Regulamento RTE-T. 
Estes coordenadores dialogam com os decisores de alto nível e as partes interessadas 
locais nos Estados-Membros ao longo do corredor e organizam reuniões do Fórum do 
Corredor, em que a Comissão, as autoridades nacionais e regionais e as partes 
interessadas debatem as prioridades e prestam informações atualizadas sobre 
projetos planeados e em curso. 
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Falta de harmonização entre as estratégias e os projetos de infraestruturas de 
transportes a nível da UE e dos Estados-Membros 

35 Na UE, os Estados-Membros devem, nas suas estratégias nacionais de 
transportes, ter em conta as prioridades acordadas politicamente para as 
infraestruturas de transportes da União, tal como definidas no Regulamento RTE-T20. 
Porém, não existe qualquer obrigação legal de o fazerem, e os Estados-Membros nem 
sequer apresentam os seus planos e programas nacionais de transportes à Comissão, a 
título informativo. Esta situação gera um risco de falta de harmonização entre as 
prioridades estratégicas da UE e dos Estados-Membros. Um estudo recente realizado 
em nome da Comissão21 salientou diferenças no âmbito de aplicação dos planos de 
transporte aprovados pelos Estados-Membros, bem como no seu grau de coerência 
com o prazo de 2030 para a conclusão da rede RTE-T. Consequentemente, torna-se 
difícil assegurar a coordenação entre os projetos. A título de exemplo, uma alteração 
das prioridades em França adiou o início dos trabalhos de uma linha ferroviária 
francesa de alta velocidade. Este projeto, situado no corredor Atlântico, estava 
planeado para estabelecer a ligação ao projeto ferroviário do Y basco, no território 
espanhol, já em construção22. 

36 O Tribunal identificou uma prática diferente, nos Estados Unidos, onde os 
estados são legalmente obrigados a incluir nos seus planos de transporte um 
conjunto mínimo de informações e análises determinadas pelo nível federal. Este 
último também dá orientações metodológicas pormenorizadas sobre a forma de 
realizar essas análises, e os Estados partilham os seus planos com o Governo federal 
para permitir uma harmonização23. Existe um requisito semelhante na Suíça24. 

                                                       
20 Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de janeiro de 2017, sobre a logística na UE e o 

transporte multimodal nos novos corredores da RTE-T, 2015/2348(INI), 
JO C 242 de 10.7.2018, pp. 15-23. 

21 Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans 
and programs in Member States, 2021. 

22 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 
acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
caixa 1. 

23 Fixing America's Surface Transportation Act or "FAST Act", secção 8001 (49 USC 70202). 

24 Sachplan Verkehr, secção 1.2 – Kantonale Richtpläne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
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Reduzida supervisão, pela Comissão, do planeamento e execução dos projetos nos 
corredores 

37 Em auditorias anteriores25, o Tribunal salientou que a Comissão efetuava uma 
supervisão limitada do planeamento e da execução de projetos nos corredores. A este 
respeito, as prioridades dos Estados-Membros são determinadas principalmente no 
contexto nacional, podendo assim negligenciar os troços transfronteiriços em que se 
situam grandes projetos de infraestruturas cofinanciados pela UE. Foi o caso, por 
exemplo, do túnel de base do Brenner, em que a Alemanha não deu prioridade à 
construção da rota de acesso norte ao túnel, embora a UE, juntamente com a Áustria e 
Itália, já investissem neste túnel transfronteiriço desde 1986. 

38 Um dos fatores que contribuem para a situação descrita é o facto de o 
Regulamento RTE-T não enunciar, a nível da UE, os troços ou projetos prioritários a 
executar nos corredores. Em vez disso, é elaborada, no contexto do Fórum do 
Corredor (ver ponto 33), uma lista informal de projetos específicos a que os 
Estados-Membros devem dar prioridade e que reúne as informações obtidas junto dos 
Estados-Membros e dos promotores dos projetos. 

39 O Tribunal identificou uma prática diferente, na Austrália, onde o Governo 
federal criou uma agência independente que propõe uma lista de projetos de 
infraestruturas considerados prioritários (uma "carteira de projetos"), com base numa 
análise independente das necessidades da rede de transportes (ver caixa 1). 

                                                       
25 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
caixa 1 e ponto 24; Relatório Especial 19/2018 do TCE, Rede ferroviária de alta velocidade 
na Europa: longe de ser realidade, não passa de uma manta de retalhos ineficaz, ponto 27; 
Relatório Especial 08/2016 do TCE, O transporte ferroviário de mercadorias na UE ainda não 
está no rumo certo, ponto 85. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398


 25 

 

Caixa 1 

Infrastructure Australia 

Em 2008, o Governo federal australiano criou a Infrastructure Australia, cuja 
finalidade é prestar aconselhamento independente sobre investimentos em 
infraestruturas a todos os níveis governamentais, bem como aos investidores e 
promotores de projetos. Esta agência não é um organismo de financiamento e é 
independente do Governo, embora seja por ele financiada. 

De cinco em cinco anos, esta agência realiza auditorias a infraestruturas 
estratégicas, apresentando uma avaliação prospetiva das futuras necessidades da 
Austrália em matéria de infraestruturas. Com base nestas auditorias, elabora um 
plano de infraestruturas evolutivo a 15 anos, que contém recomendações sobre 
possíveis reformas a nível da política e da governação. Mantém igualmente uma 
lista evolutiva de infraestruturas prioritárias, composta pelos projetos que 
acrescentariam mais valor à utilização dos fundos públicos em termos de 
expansão da capacidade da rede. Esta lista inclui projetos apresentados pelos 
estados e territórios, bem como outros identificados pela própria agência na sua 
análise. 

40 No que diz respeito à execução de projetos nos corredores, a Comissão não 
dispunha de meios legais para solicitar aos Estados-Membros que construíssem ou 
modernizassem troços específicos ou que o fizessem até uma data específica antes do 
prazo de 2030. Esta situação alterou-se em 2018, quando a Comissão começou a 
recorrer a decisões de execução, que são juridicamente vinculativas para os 
Estados-Membros em causa e visam assegurar a harmonização dos calendários das 
obras nos diferentes troços de um projeto. Até à data, foram adotadas tais decisões 
em relação a três projetos: a linha ferroviária de alta velocidade Rail Baltica, que 
atravessa os Estados Bálticos e a Polónia, a ligação por via navegável Sena-Escalda, 
entre a Bélgica e França, e a ligação ferroviária de alta velocidade Évora-Mérida, entre 
Espanha e Portugal. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
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41 Estas decisões de execução reforçaram a supervisão, pela Comissão, quanto à 
conclusão dos corredores da rede principal pelos Estados-Membros26, dado que 
consagram o direito de os coordenadores europeus e o pessoal da Comissão 
participarem, na qualidade de observadores, nas reuniões dos órgãos de governação 
dos projetos. Contudo, a Comissão só pode tomar estas decisões relativamente a 
projetos situados em troços transfronteiriços e com a aprovação dos 
Estados-Membros em causa. 

42 O Tribunal constatou duas práticas diferentes desta em termos de supervisão 
federal da execução dos projetos. Na Austrália e na Suíça, o nível federal está 
representado como membro de pleno direito nos conselhos de supervisão ou nos 
comités de direção dos projetos aos quais concede financiamento. Na Austrália, se tal 
for exigido pelo grau de coordenação transfronteiriça ou pela complexidade do 
projeto, o Governo federal pode também criar uma estrutura específica para 
supervisionar diretamente as fases de planeamento e de construção, até que a 
infraestrutura seja concluída e entregue aos estados para entrar em operação 
quotidiana. 

43 Do mesmo modo, na Suíça, foi criada uma comissão parlamentar permanente de 
supervisão27 da nova ligação ferroviária através dos Alpes, que implicou a construção 
de vários túneis de base (como o do Gotardo). O Ministério Federal dos Transportes 
suíço criou igualmente comités consultivos específicos em que os cantões em causa e 
outras partes interessadas podiam debater e dar voz a qualquer questão sobre a 
execução do projeto. De acordo com as autoridades suíças, esta estratégia permitiu 
dar resposta às questões levantadas pelas partes interessadas numa fase inicial, 
proporcionou um fórum para conceber soluções quando surgiam dificuldades de 
execução e limitou o recurso a procedimentos judiciais morosos e dispendiosos, que 
tendem a atrasar o planeamento e a construção de grandes projetos de transportes. 
Durante o seu período de construção de mais de 20 anos, a nova ligação ferroviária 
através dos Alpes foi executada sem que tivesse sido interposto um único processo 
judicial por autoridades subfederais ou organizações não governamentais. 

                                                       
26 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
ponto 89. 

27 Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, artigo 19º. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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Seleção dos projetos a financiar 

44 Um processo exaustivo de seleção de projetos é fundamental para identificar os 
que deverão ter um impacto mais significativo na rede e na capacidade da mesma e, 
por conseguinte, o maior valor acrescentado. 

45 O quadro 5 sintetiza as principais características analisadas quanto ao processo 
de seleção, as insuficiências específicas no contexto da UE e exemplos de outras 
práticas identificadas pelo Tribunal nos países analisados. 

Quadro 5 – Seleção dos projetos: principais características, insuficiências 
no contexto da UE e outras práticas em países terceiros 

Principais características 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos 

Entidade 
responsável 

Comissão 
Europeia, 
juntamente 
com a 
Agência de 
Execução 
(CINEA) 

Ministério 
(DITRDC) 

Ministério 
(Transport 
Canada) 

Ministério 
(FOT) 

Ministério 
(DOT) 

Quadros de 
financiamento 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

Acordos 
nacionais de 
parceria 

National Trade 
Corridors Fund 

Programa de 
expansão da 
rede ferroviária 

Programas 
TIGER/BUILD e 
INFRA 

Método de 
seleção 

Convite 
concorrencial 
à 
apresentação 
de propostas 

Seleção a partir 
de uma lista de 
projetos 
previamente 
negociada com 
os estados e 
territórios 

Convite 
concorrencial à 
apresentação 
de propostas 

Convite 
concorrencial à 
apresentação 
de propostas 

Convite 
concorrencial 
à 
apresentação 
de propostas 

Periodicidade 
dos convites 

Anual e 
plurianual Não aplicável Convite 

permanente 
Quatro a cinco 
anos Anual 

Processo de 
seleção 
específico 
para grandes 
projetos 

Não 
Sim, em função 
da dimensão 
do projeto 

Não Não 

Sim, em 
função da 
dimensão do 
projeto 
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Insuficiências no contexto  
da UE 

Outras práticas identificadas nos países analisados 

Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos 

Controlo insuficiente das 
análises custo-benefício 
quando da seleção dos 
projetos 

Os promotores dos projetos apresentam dados em bruto e o nível 
federal volta a realizar a análise ex ante (ponto 50). 

Aumento dos encargos 
administrativos devido ao 
método de financiamento 

Os projetos em 
curso são 
automaticame
nte incluídos 
no programa 
de 
financiamento 
seguinte até 
estarem 
totalmente 
realizados, 
independente
mente do ciclo 
quinquenal do 
programa 
(ponto 54). 

O risco de 
aumento dos 
encargos 
administrativos 
é atenuado por 
um processo 
de candidatura 
em duas etapas 
(ponto 51). 

Os projetos são 
financiados por 
fundos 
perpétuos e a 
decisão de 
financiamento 
abrange todo o 
âmbito do 
projeto, 
independentem
ente da duração 
da execução 
(ponto 54). 

Nenhuma 
identificada 

Fonte: TCE. 

46 No âmbito do programa MIE, a Comissão seleciona os projetos de infraestruturas 
que beneficiarão de cofinanciamento da UE e determina a contribuição financeira da 
União com base em convites concorrenciais periódicos à apresentação de propostas. 

47 A maioria dos outros países analisados também recorre a convites concorrenciais 
à apresentação de propostas (com periodicidade variável) para selecionar os projetos 
de infraestruturas de transportes a financiar. Não é o caso na Austrália, onde a seleção 
dos projetos tem lugar a partir de uma lista previamente negociada entre o nível 
federal e os estados e territórios. 

Controlo insuficiente das análises custo-benefício quando da seleção dos projetos 

48 Na UE, mas também no Canadá e na Suíça, o processo de seleção não depende 
da dimensão do projeto. Pelo contrário, na Austrália, os grandes projetos de 
transportes que solicitam mais de 160 milhões de euros de financiamento federal 
estão sujeitos a procedimentos de seleção específicos. Também os Estados Unidos 
preveem requisitos específicos de seleção para projetos acima de um determinado 
custo, dependendo do programa de financiamento (por exemplo, cerca de 80 milhões 
de euros para projetos do INFRA (Infrastructure For Rebuilding America – 
infraestruturas para reconstruir a América), o que permite realizar controlos 
específicos quando da seleção de grandes projetos de transporte. 
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49 Em relatórios anteriores28, o Tribunal constatou que, ex ante, o planeamento e a 
conceção de grandes projetos de infraestruturas pelos Estados-Membros e pelos 
promotores necessitavam de melhorias, especialmente no respeitante às análises 
custo-benefício. Os promotores e os avaliadores dos projetos tendem a utilizar estas 
análises apenas como uma etapa administrativa obrigatória, e não como um 
instrumento para uma melhor tomada de decisões. Além disso, quando da concessão 
de cofinanciamento, a Comissão nem sempre procedeu a uma análise crítica destes 
pressupostos de planeamento. Foi o caso, por exemplo, de um troço da linha 
ferroviária de alta velocidade em França ao qual foi concedido cofinanciamento da UE, 
embora a análise custo-benefício sugerisse que os custos socioeconómicos do projeto 
seriam provavelmente superiores aos seus benefícios29. 

50 Desde 2015, a Comissão instituiu uma avaliação específica da análise 
custo-benefício dos projetos por peritos externos especializados. No entanto, esta 
avaliação baseia-se exclusivamente nas informações incluídas na proposta de projeto. 
Ao invés, em todos os países analisados, as candidaturas apresentadas pelos 
promotores dos grandes projetos de transportes têm de incluir os dados brutos e as 
análises utilizadas para a análise custo-benefício. É assim possível, no momento da 
seleção dos projetos, repetir a análise comercial e socioeconómica do projeto e validar 
a solidez dos dados e pressupostos escolhidos, melhorando assim a tomada de 
decisões. 

Aumento dos encargos administrativos devido ao método de financiamento 

51 Embora a exigência de informações e análises adicionais possa contribuir para um 
processo de seleção sólido, pode também resultar em encargos administrativos 
adicionais para os promotores dos projetos, em especial quando as suas propostas não 
são selecionadas para financiamento. No Canadá, para atenuar este risco, as propostas 
de cofinanciamento federal de projetos seguem um processo com duas etapas, em 
que os promotores são convidados a apresentar uma proposta global de projeto 
apenas depois de aprovada a sua manifestação de interesse (ver caixa 2). 

                                                       
28 Documento de análise nº 09/2018 do TCE, Desafios a enfrentar para um bom 

funcionamento do setor dos transportes na UE, ponto 75, e Relatório Especial 10/2020 do 
TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário acelerar a execução dos 
megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, ponto 46. 

29 Relatório Especial 19/2018 do TCE, Rede ferroviária de alta velocidade na Europa: longe de 
ser realidade, não passa de uma manta de retalhos ineficaz, ponto 50. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Caixa 2 

National Trade Corridors Fund (Canadá) 

O National Trade Corridors Fund dispõe de um orçamento de 4,2 mil milhões de 
dólares canadianos (2,9 mil milhões de euros) a atribuir a projetos que facilitem o 
comércio e que possam ser concluídos nos cinco anos seguintes. A seleção dos 
projetos para parte destes fundos funciona com base num convite permanente à 
apresentação de propostas, sem prazo fixo para a apresentação de candidaturas. 

O processo de candidatura desenrola-se em duas etapas: 

o em primeiro lugar, os promotores dos projetos têm de apresentar uma 
manifestação de interesse, com informações mínimas. Devem demonstrar de 
que forma o projeto responde ao objetivo do convite e apresentar 
informações específicas e quantitativas sobre os setores económicos que 
beneficiariam do projeto, os volumes de tráfego e de comércio previstos e os 
mercados internacionais em relação aos quais o comércio seria facilitado; 

o em segundo lugar, uma vez aprovada esta manifestação de interesse, os 
promotores são convidados a apresentar uma proposta global de projeto no 
prazo de dois meses. 

52 Os grandes projetos de transportes exigem um tempo de execução significativo. 
A título de exemplo, o tempo médio de construção previsto para os grandes projetos 
de transportes cofinanciados pela UE que o Tribunal examinou na auditoria realizada 
em 2020 foi de 15 anos30. Este horizonte temporal exclui o período de planeamento, 
em que o projeto pode também receber cofinanciamento da UE para ações como, por 
exemplo, a realização de estudos. 

                                                       
30 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
ponto 45. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699


 31 

 

53 Uma vez que o cofinanciamento da UE está organizado em torno do período de 
sete anos do QFP, os grandes projetos de transportes são muitas vezes cofinanciados 
através de várias subvenções subsequentes, cada uma das quais requer um novo 
processo de apresentação de propostas e de seleção de projetos. Esta situação conduz 
a uma duplicação de esforços31 para os promotores e as autoridades públicas, 
aumentando os encargos administrativos. 

54 Dois dos países analisados concedem apoio financeiro a longo prazo a grandes 
projetos de transportes de forma diferente. 

o Na Austrália, como condição prévia para o financiamento, o Governo federal e os 
estados e territórios chegam a acordo sobre uma lista de projetos a incluir num 
acordo de parceria nacional quinquenal. Em relação a estes, o Governo 
australiano financia uma fase específica do projeto, com base num pedido 
apresentado pelas entidades subfederais. Os projetos que já começaram a ser 
executados ao abrigo de um acordo de parceria nacional anterior são 
automaticamente incluídos nos acordos seguintes até a fase financiada estar 
totalmente realizada e independentemente do ciclo quinquenal do acordo. 

o Do mesmo modo, na Suíça, o Governo federal toma decisões de financiamento 
relativamente a projetos específicos no âmbito de programas de expansão da 
rede, que abrangem períodos de cinco anos. O financiamento destes programas é 
canalizado através de dois fundos geridos de forma centralizada, um para o 
transporte ferroviário e outro para investimentos no transporte rodoviário e a 
nível local, que cobrem 100% das despesas dos projetos selecionados e são 
perpétuos. Por conseguinte, quando um projeto ferroviário ou rodoviário é 
selecionado para financiamento, a decisão correspondente abrange todo o seu 
âmbito, independentemente da duração da execução. 

                                                       
31 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
ponto 85. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Acompanhamento da execução dos projetos 

55 O planeamento e a construção de grandes projetos de transportes implicam a 
gestão de recursos financeiros, técnicos e humanos consideráveis durante um longo 
período e num contexto de muitas incertezas e de riscos múltiplos. Um 
acompanhamento exaustivo da execução destes projetos é fundamental para 
identificar a necessidade de medidas corretivas em tempo útil. 

56 O quadro 6 sintetiza as principais características analisadas quanto ao processo 
de acompanhamento, as insuficiências específicas no contexto da UE e exemplos de 
outras práticas identificadas pelo Tribunal nos países analisados. 

Quadro 6 – Acompanhamento dos projetos: principais características, 
insuficiências no contexto da UE e outras práticas em países terceiros 

Principais características 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados Unidos 

Entidade 
responsável 

Agência 
de 
Execução 
(CINEA) 

Ministério 
(DITRDC) 

Ministério 
(Transport 
Canada) 

Ministério (FOT) Ministério (DOT) 

Frequência 
de 
apresentação 
formal de 
relatórios 

Anual Mensal 
Variável 
consoante o 
projeto 

Semestral Trimestral 

Insuficiências no 
contexto da UE 

Outras práticas identificadas nos países analisados 

Austrália Canadá Suíça Estados Unidos 

Ausência de um método 
de acompanhamento 
baseado no risco 

A aceitação dos 
projetos pelas 
partes 
interessadas está 
sujeita a 
acompanhamento 
contínuo 
(ponto 65). 

Nenhuma 
identificada 

Os projetos de 
maior dimensão 
ou de risco 
elevado têm 
mecanismos 
reforçados de 
acompanhamento 
(ponto 64). 

Os projetos com 
perfil de risco 
elevado têm 
mecanismos 
reforçados de 
acompanhamento 
(ponto 64). 

O acompanhamento 
centra-se principalmente 
nos recursos financeiros 
e nas realizações e não 
nos efeitos 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Os indicadores de 
efeitos são 
definidos quando 
da elaboração das 
convenções de 
financiamento 
(ponto 67). 

Fonte: TCE. 
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57 Em todos os países analisados, o nível federal acompanha os grandes projetos de 
transportes aos quais concede financiamento através do Ministério dos Transportes ou 
de administrações especializadas integradas no mesmo. 

58 A situação é semelhante na UE, em que a CINEA acompanha a execução dos 
projetos cofinanciados pelo MIE. Este acompanhamento baseia-se, entre outros 
elementos, nos relatórios anuais sobre os progressos realizados, que são elaborados 
pelos beneficiários dos projetos e aprovados pelos Estados-Membros em causa. Se 
necessário, por exemplo no caso de acontecimentos imprevistos que possam ter 
impacto no calendário de pagamento da subvenção, a CINEA também realiza 
atividades de acompanhamento adicionais (incluindo visitas ad hoc para além das 
visitas bienais normais). 

59 A frequência do acompanhamento é muito variável consoante o quadro, desde 
relatórios mensais (Austrália) a anuais (UE). 

Ausência de um método de acompanhamento baseado no risco 

60 Em relatórios anteriores32, o Tribunal constatou que muitos projetos 
cofinanciados pela UE estão sujeitos a derrapagens de custos e atrasos significativos 
em comparação com as estimativas iniciais na fase de planeamento. 

61 De forma a observar a situação de um ponto de vista mais amplo, o Tribunal 
comparou, para a presente análise, a derrapagem em termos orçamentais e de prazo 
de seis grandes projetos de transportes cofinanciados pela UE, que já tinha examinado 
na sua auditoria de 202033, em relação a uma população de várias centenas de 
projetos de transportes executados em todo o mundo. O anexo III apresenta uma 
visão geral da metodologia utilizada. 

                                                       
32 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
pontos 50 e 53; Relatório Especial 19/2018 do TCE, Rede ferroviária de alta velocidade na 
Europa: longe de ser realidade, não passa de uma manta de retalhos ineficaz, pontos 53 
a 57, e Relatório Especial 23/2016 do TCE, Transporte marítimo na UE: em águas revoltas — 
muitos investimentos ineficazes e insustentáveis, pontos 56 a 58 e 61. 

33 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 
acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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62 Na auditoria de 202034, o Tribunal constatou que todos os grandes projetos de 
transportes selecionados tinham sofrido aumentos de custos em comparação com as 
estimativas iniciais e que a derrapagem orçamental média foi superior a 2 mil milhões 
de euros por projeto, representando mais 47% em relação às estimativas iniciais. 
Porém, de um ponto de vista mais amplo, como mostra a figura 3, quatro dos seis 
grandes projetos de transportes cofinanciados pela UE tinham, à data da presente 
análise, melhor desempenho em termos de planeamento orçamental do que o 
parâmetro de referência mundial quando se compara o seu custo estimado atual com 
a estimativa inicial (ou seja, está à esquerda do percentil 50). Não obstante, o Tribunal 
observa que, contrariamente aos incluídos no parâmetro de referência, os seis 
projetos da UE ainda não estão concluídos, pelo que podem surgir novos aumentos de 
custos antes da sua entrada em funcionamento. 

Figura 3 – Derrapagens orçamentais em comparação com o parâmetro 
de referência mundial (n = 1 463) 

 
* Estimativa baseada no risco calculada pelo TCE, publicada no Relatório Especial sobre as 

infraestruturas de transporte da UE. 

Nota: a linha azul representa o desempenho cumulativo da população de projetos mundiais (por 
exemplo, um projeto localizado no percentil 25 tem uma derrapagem orçamental de 0%, sendo 
de esperar que apresente um desempenho equivalente ou pior do que 25% dos projetos 
comparáveis em termos de planeamento orçamental e melhor do que 75% destes). 

Fonte: TCE. 

                                                       
34 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
ponto 50. 
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63 Ao mesmo tempo, em relação aos atrasos, os seis projetos cofinanciados pela UE 
têm pior desempenho do que o parâmetro de referência mundial (ver figura 4) e 
registaram, em média, atrasos superiores aos de projetos de transportes 
comparáveis em todo o mundo. Possíveis razões para esta situação são as dificuldades 
específicas de coordenação que se verificam nos projetos transfronteiriços e o facto de 
estes, quando selecionados, estarem ainda afetados por incertezas, tais como a 
aceitação pelas partes interessadas ou a ausência de licenças ambientais. Na sua 
auditoria de 202035, o Tribunal constatou que a média dos atrasos registados nos 
grandes projetos de transportes selecionados foi de 11 anos e que estes atrasos 
colocam em risco a eficiência do cofinanciamento da UE. 

Figura 4 – Atrasos em comparação com o parâmetro de referência 
mundial (n = 529) 

 
* Estimativa baseada no risco calculada pelo TCE, publicada no Relatório Especial sobre as 

infraestruturas de transporte da UE. 

Fonte: TCE. 

64 Um acompanhamento sistemático, e baseado nos riscos, dos grandes projetos de 
transportes poderá constituir uma melhor resposta aos atrasos na UE e auxiliar a 
gestão das derrapagens de custos. Nos EUA e na Suíça, este mecanismo existe para 

                                                       
35 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
ponto 53. 
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projetos sujeitos a riscos de execução elevados ou em que se verificam aumentos 
dos custos ou atrasos significativos. 

o Nos Estados Unidos, a Administração Federal das Autoestradas realiza uma 
avaliação anual dos riscos com base nas informações facultadas pelos estados 
sobre grandes projetos de transporte (em curso ou a realizar) cujo risco seja 
elevado. O perfil de risco baseia-se em várias considerações, como o custo e o 
prazo dos projetos, a complexidade e a participação das partes interessadas. Os 
projetos com perfil de risco mais elevado são automaticamente atribuídos a 
gestores de supervisão de projetos especialmente designados para o efeito, que 
apresentam relatórios técnicos independentes sobre os progressos e participam 
na gestão dos projetos e na supervisão no local em nome das autoridades 
federais. Além disso, existem mecanismos reforçados de controlo automático em 
caso de desvios do planeamento inicial. A título de exemplo, um aumento dos 
custos superior a 2% num ano em relação ao orçamento estimado exige que o 
promotor do projeto comunique informações ao Governo federal mais 
frequentemente, podendo também levar à atribuição de gestores de supervisão 
ao projeto. 

o Do mesmo modo, na Suíça, aplica-se um mecanismo reforçado de controlo a 
grandes projetos ferroviários com custo total estimado superior a 500 milhões de 
francos suíços (452 milhões de euros) a todos os túneis e a outros projetos com 
elevado risco financeiro. Os riscos específicos são identificados e quantificados 
ex ante pelo Governo federal e pelo promotor do projeto, juntamente com a 
probabilidade de ocorrência, o desvio aceite em relação aos objetivos fixados e 
eventuais medidas de atenuação. O promotor do projeto tem, então, de 
comunicar semestralmente informações sobre a evolução dos riscos e avaliar o 
impacto potencial de qualquer risco concreto sobre o projeto, incluindo 
estimativas de tempo e custos. 

65 Por último, na Austrália, é feito um acompanhamento contínuo da aceitação 
pelas partes interessadas, considerada um dos principais fatores determinantes para o 
cumprimento dos prazos de execução dos grandes projetos de transportes, e os seus 
promotores têm de comunicar informações sobre este aspeto ao Governo federal 
sistematicamente, sempre que apresentam um pedido de pagamento. Estes requisitos 
permitem identificar atempadamente questões relacionadas com a execução do 
projeto e conceber medidas de atenuação para lhes dar resposta. 
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O acompanhamento centra-se principalmente nos recursos financeiros e nas 
realizações e não nos efeitos 

66 Na UE, o acompanhamento do projeto realizado pela CINEA está orientado 
principalmente para os aspetos financeiros e as realizações (por exemplo, 
quilómetros de autoestradas ou túneis construídos) e não se centra nos resultados 
mais vastos do projeto (por exemplo, número de passageiros que utilizam a 
infraestrutura) e nos impactos (por exemplo, melhoria do fluxo de trânsito, redução 
dos tempos de viagem), mesmo que tais efeitos se concretizem logo durante a 
construção. Em consequência, são escassos os dados de acompanhamento adequados 
para uma avaliação posterior destes projetos. Na maioria dos países analisados, o 
acompanhamento centra-se também nos recursos financeiros e nas realizações, e não 
nos efeitos. 

67 O panorama é diferente em determinados programas nos Estados Unidos, em 
que existe a obrigação de os promotores dos projetos comunicarem informações 
sobre os efeitos, com base em indicadores normalizados e a partir do início do projeto 
(ver caixa 3). 
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Caixa 3 

Acompanhamento dos indicadores de efeitos em projetos com 
financiamento federal nos Estados Unidos 

No contexto do processo de convenção de financiamento, os beneficiários dos 
programas TIGER (Transportation Investment Generating Economic Recovery – 
investimento em transportes gerador de recuperação económica), BUILD (Better 
Utilizing Investment to Leverage Development – melhor utilização do investimento 
para impulsionar o desenvolvimento)36 e INFRA chegam a acordo com a 
administração federal sobre um conjunto de indicadores a acompanhar, a partir 
de uma lista de 40 possíveis indicadores definidos a nível federal (por exemplo, 
fluxos de passageiros ou movimentos de mercadorias). 

Antes da conclusão do projeto, os beneficiários apresentam um relatório prévio 
que servirá de base de comparação. Uma vez concluído o projeto, devem facultar 
os dados reais ao Governo federal por um período que pode chegar a cinco anos e 
elaborar um relatório pós-conclusão. A qualidade destes relatórios é avaliada por 
um contratante especial, que deles retira ensinamentos para projetos futuros. O 
Departamento dos Transportes dos EUA tenciona publicar online estes dados de 
medição do desempenho. 

O fraco desempenho no que diz respeito aos indicadores de efeitos pode originar 
a redução da subvenção, embora, até à data, tal tenha ocorrido apenas uma vez. 

Avaliação ex post dos projetos 

68 O ciclo do projeto não termina quando um grande projeto de transportes entra 
em funcionamento. Os seus promotores e as administrações financiadoras devem 
comparar os efeitos reais dos projetos com os previstos, de modo a aumentar a 
transparência e retirar ensinamentos para a definição de futuros objetivos estratégicos 
e para a realização de futuros projetos37. 

69 O quadro 7 sintetiza as principais características analisadas quanto à avaliação 
ex post dos projetos, as insuficiências específicas no contexto da UE e exemplos de 
outras práticas identificadas pelo Tribunal nos países analisados. 

                                                       
36 Em 2021, o programa BUILD foi substituído pelo programa de subvenções RAISE (Rebuilding 

American Infrastructure with Sustainability and Equity). 

37 Fórum Internacional de Transportes, Ex-Post Assessment of Transport Investments and 
Policy Interventions, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
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Quadro 7 – Avaliação ex post dos projetos: principais características, 
insuficiências no contexto da UE e outras práticas nos países analisados 

Principais características do processo de avaliação ex post 

 UE Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos Noruega França 

Avaliação 
ex post 
sistemática 
dos 
programas 

Sim Não Não Sim Não Não Não 

Entidade 
responsável 
(pelos 
programas) 

Comissão 
(DG MOVE) n. a. n. a. Ministério 

(FOT) n. a. n. a. n. a. 

Insuficiências identificadas  
na UE 

Outras práticas identificadas nos países analisados 

Austrália Canadá Suíça Estados 
Unidos Noruega França 

Ausência de avaliação 
sistemática dos grandes 
projetos de transportes 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

Nenhuma 
identificada 

São 
realizadas 
avaliações 
ex post dos 

projetos 
pelos 

promotores 
(ponto 72). 

São realizadas 
avaliações 
ex post dos 

projetos por 
investigadores 
independentes 

(ponto 72). 
 

São realizadas 
meta-análises 
com base em 

cada avaliação 
ex post 

(ponto 72). 

São 
realizadas 
avaliações 
ex post dos 

projetos 
pelos 

promotores 
(ponto 72. 

 
São 

realizadas 
meta-análises 
com base em 

cada 
avaliação 
ex post 

(ponto 72). 

Fonte: TCE. 

70 Apenas a Suíça e a UE realizam avaliações ex post sistemáticas dos programas. 
Na UE, estas avaliações (que contribuem para a definição de futuras propostas 
legislativas, políticas e estratégias) são produzidas regularmente pela Comissão ao 
nível dos programas de financiamento e das iniciativas estratégicas, no quadro da sua 
abordagem normal "Legislar Melhor"38. Este processo exige que a Comissão consulte 
as partes interessadas, realize uma avaliação de impacto ex ante das alterações 
propostas às políticas e também que acompanhe e realize uma avaliação ex post do 
quadro, de forma a fazer o balanço dos resultados e impactos das políticas anteriores e 
proporcionar uma base para os futuros ciclos de elaboração de políticas. 

                                                       
38 Documento de análise 02/2020 do TCE, O processo legislativo na União Europeia após 

quase 20 anos a "Legislar Melhor". 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54353


 40 

 

Ausência de avaliação sistemática dos grandes projetos de transportes 

71 No entanto, até ao momento, a Comissão não realizou, nem exigiu que os 
promotores dos projetos realizassem, avaliações ex post sistemáticas dos grandes 
projetos de transportes cofinanciados pela UE, uma vez que não existe obrigação 
jurídica nesse sentido39. Em 2007, a Comissão realizou uma avaliação ex post dos 
grandes projetos de transportes diretamente financiados ao abrigo do programa da 
RTE-T40 para avaliar o seu desempenho global. Contudo, esta prática só ocorreu uma 
vez e centrou-se em indicadores financeiros como a absorção do financiamento 
disponível da UE. 

72 Três dos países analisados seguem um método diferente e realizam 
sistematicamente avaliações ex post dos projetos. 

o Os Estados Unidos exigem desde 2005, relativamente aos projetos financiados 
pela Administração Federal dos Transportes, que os promotores dos mesmos 
realizem avaliações ex post no prazo de 36 meses após a sua conclusão. 

o Em França, são também os promotores que têm de elaborar avaliações ex post 
dos projetos de transportes financiados por fundos públicos após a sua conclusão 
(Bilan Loti41), segundo uma metodologia estabelecida pelo Governo. Um 
organismo independente (o Conseil général de l’environnement et du 
développement durable – CGEDD) publica pareceres sobre a qualidade dessas 
análises e meta-análises, que se baseiam nas avaliações ex post de projetos 
específicos de forma a identificar questões transversais. 

o Na Noruega, são realizadas avaliações ex post sistemáticas dos projetos de 
infraestruturas, nomeadamente no domínio dos transportes. Desde 2012, estas 
avaliações são realizadas pelo Concept Research Programme da Universidade de 
Ciência e Tecnologia da Noruega. Recentemente, a Noruega começou também a 
produzir meta-análises. 

                                                       
39 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede, 
pontos 66 e 78. 

40  Decisão nº 1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 1996, 
sobre as orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes, JO L 228 de 9.9.1996, pp. 1-103. 

41 Lei nº 82-1153 de 30.12.1982. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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73 O quadro 8 apresenta informações mais pormenorizadas sobre o modo de 
realização destas avaliações ex post dos projetos. 

Quadro 8 – Panorama da avaliação ex post dos projetos nos EUA, na 
Noruega e em França 

 
EUA (Administração 

Federal dos 
Transportes) 

Noruega (Concept) 

França (lei de 
orientação dos 

transportes 
interiores) 

Limiar de avaliação 

Todos os projetos de 
montante superior 
a 300 milhões de 
dólares (245 milhões 
de euros) ou 
subvenções 
superiores 
a 100 milhões de 
dólares (82 milhões 
de euros) 

Seleção de projetos 
de montante 
superior a mil 
milhões de coroas 
norueguesas (cerca 
de 100 milhões de 
euros) 

Todos os projetos de 
montante superior 
a 83 milhões de 
euros e categorias 
específicas de 
autoestradas, 
aeroportos, 
caminhos de ferro e 
vias navegáveis 

Âmbito 

Comparação entre 
os efeitos reais e 
previstos em relação 
a um número 
reduzido de 
indicadores de 
efeitos (por 
exemplo, custos, 
utilização) 

Conjunto mais 
amplo de 
indicadores, 
incluindo, entre 
outros, os efeitos 
socioeconómicos do 
projeto, a sua 
eficiência e eficácia, 
a pertinência para a 
política nacional de 
transportes, os 
efeitos imprevistos 
do projeto e 
considerações de 
sustentabilidade a 
longo prazo 

Comparação entre 
os efeitos reais e 
previstos e análise 
dos efeitos 
socioeconómicos e 
ambientais dos 
projetos, bem como 
aspetos de eficiência 
e eficácia 

Entidade 
responsável por 
realizar a avaliação 

Promotor do projeto 

Investigadores da 
Universidade de 
Ciência e Tecnologia 
da Noruega, com a 
colaboração de 
consultores 

Promotor do projeto 
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EUA (Administração 

Federal dos 
Transportes) 

Noruega (Concept) 

França (lei de 
orientação dos 

transportes 
interiores) 

Metodologia 

Elaborada pelo 
promotor do 
projeto, mas 
aprovada pela 
Administração 
Federal dos 
Transportes 

Elaborada pelo 
programa de 
investigação 

Elaborada pelo 
Governo 

Financiamento 

Financiamento 
federal para os 
beneficiários, a 
título de despesas 
elegíveis para 
subvenções 

Programa de 
investigação 
financiado por 
fundos públicos 

Financiamento pelo 
promotor do projeto 
(frequentemente, 
um organismo 
público) 

Número de 
avaliações ex post 
realizadas de 
projetos de 
transportes 

26 (2007-2020) 15 (2002-2020) 51 (1999-2016)1 

Publicação das 
avaliações Sim Sim Sim 

Mecanismos para 
retirar ensinamentos 

Disponibilização dos 
relatórios aos 
promotores de 
novos projetos para 
melhorar a 
qualidade das suas 
propostas 

Meta-análises e 
verificação das 
estimativas de 
planeamento de 
futuros projetos em 
relação ao 
desempenho 
anterior de projetos 
semelhantes 

Meta-análises 

1 Com base no número de pareceres emitidos pelo CGEDD. 

Fonte: TCE. 



 43 

 

Observações finais 
74 Os relatórios anteriores do Tribunal sobre projetos de infraestruturas de 
transportes cofinanciados pela UE nos Estados-Membros salientaram frequentemente 
insuficiências que afetam a realização de grandes projetos de transportes. 

75 Ao colocar estas insuficiências numa perspetiva global, o Tribunal não encontrou, 
nos países selecionados, nenhuma prática que possa dar resposta às relacionadas com 
o processo de definição da estratégia (ver ponto 30). Além disso, quatro dos seis 
projetos cofinanciados pela UE analisados pelo Tribunal apresentam desvios menores 
entre os custos reais e os orçamentos estimados do que o parâmetro de referência 
mundial (ver ponto 62). 

76 Não obstante, em relação aos processos relacionados com a coordenação, a 
seleção, o acompanhamento e a avaliação ex post, o Tribunal considera que a 
Comissão e os decisores políticos poderão, ao concederem apoio da UE no futuro, 
inspirar-se nas práticas observadas noutros países, como descrito no presente 
documento de análise. É também o caso dos atrasos, pois o Tribunal observou que a 
maioria dos seis projetos cofinanciados pela UE registou, em média, atrasos superiores 
aos de projetos comparáveis em todo o mundo (ver ponto 63). As práticas destacadas 
poderão servir de base à reflexão e, se necessário, ser adaptadas à situação da UE. 
Neste contexto, a análise do Tribunal identifica quatro desafios, um para cada 
processo, que se colocam à Comissão no seu apoio à realização de grandes projetos de 
infraestruturas de transportes no futuro. 

Desafio 1 – Como aumentar a harmonização entre as estratégias de transportes da 
UE e dos Estados-Membros e melhorar a supervisão do planeamento e da execução 
dos projetos nos principais corredores de transporte? 

77 O Tribunal identificou um risco de falta de harmonização entre as prioridades 
estratégicas da UE e dos Estados-Membros (ver ponto 35). Esta harmonização é 
alcançada na Suíça e nos Estados Unidos através da utilização de orientações 
específicas destinadas aos cantões e estados para a elaboração dos seus próprios 
planos (ver ponto 36). Além disso, o Tribunal salientou que a Comissão efetuava uma 
supervisão limitada do planeamento e da execução de projetos nos corredores (ver 
ponto 37). Neste contexto, o Tribunal observou uma prática, na Austrália, que permite 
a identificação coordenada de projetos prioritários e a sua inclusão numa lista formal 
(ver caixa 1). O Tribunal referiu igualmente práticas seguidas na Austrália e na Suíça 
(ver ponto 42) para reforçar o diálogo entre o nível federal e os operadores 
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económicos e as partes interessadas locais. São exemplos a participação como 
membro de pleno direito nos conselhos de supervisão e o recurso a comissões/comités 
de coordenação da supervisão, como a comissão criada na Suíça (ver ponto 43). 

Desafio 2 – Como assegurar, na fase de seleção dos projetos, um controlo suficiente 
das análises custo-benefício? Como repensar o método de seleção de projetos e de 
atribuição do financiamento da UE, de modo a reduzir os encargos administrativos 
para os promotores? 

78 O Tribunal salientou que, na UE, o controlo das análises custo-benefício na fase 
de seleção dos projetos é insuficiente (ver ponto 49) e que o método de financiamento 
seguido pela União pode resultar no aumento dos encargos administrativos (ver 
ponto 51). Em todos os países analisados (ver ponto 50), o Tribunal observou 
mecanismos para selecionar grandes projetos de transportes, designadamente a 
obrigação de os seus promotores facultarem os principais dados subjacentes às 
análises incluídas na proposta de projeto. É assim possível aos avaliadores reanalisar os 
principais elementos da candidatura e aferir a solidez dos pressupostos utilizados, 
melhorando assim a tomada de decisões. O Tribunal destacou também práticas que 
visam limitar os encargos administrativos para os promotores, em que o processo de 
seleção é efetuado em duas etapas, como no Canadá (ver caixa 2), ou o apoio 
financeiro a grandes projetos de transportes é concedido a longo prazo, como na 
Austrália e na Suíça (ver ponto 54). 

Desafio 3 – Como avançar para uma estratégia de acompanhamento dos projetos 
cofinanciados pela UE que se baseie mais nos riscos, alargando simultaneamente o 
seu âmbito de aplicação ao exigir aos promotores que comuniquem também 
informações sobre os indicadores de efeitos e a aceitação pelas partes interessadas? 

79 O Tribunal salientou que, na UE, não existe uma estratégia de acompanhamento 
dos grandes projetos de transportes que se baseie nos riscos (ver ponto 64) e que o 
acompanhamento realizado se centra principalmente nos recursos financeiros e nas 
realizações, e não nos efeitos (ver ponto 66). O Tribunal observou práticas baseadas 
nos riscos para dar resposta aos atrasos e gerir as derrapagens de custos nos EUA e na 
Suíça, países que aplicam uma adaptação sistemática do método de acompanhamento 
dos projetos sujeitos a elevados riscos de execução ou em que ocorrem aumentos de 
custos ou atrasos significativos (ver ponto 64). Verifica-se uma prática complementar 
na Austrália, em que os promotores têm de comunicar informações sobre a aceitação 
pelas partes interessadas, a fim de detetar e resolver atempadamente questões 
relacionadas com a execução do projeto (ver ponto 65). Em relação aos efeitos, o 
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Tribunal salientou uma prática seguida nos Estados Unidos, onde os beneficiários 
comunicam um conjunto comum de indicadores de efeitos (ver caixa 3). 

Desafio 4 – Como garantir que os grandes projetos de infraestruturas de transportes 
cofinanciados pela UE são sistematicamente submetidos a uma avaliação ex post, 
focada nos efeitos obtidos e não nos indicadores financeiros ou nas realizações? 

80 Por último, o Tribunal observou que, na UE, não existe uma avaliação sistemática 
dos grandes projetos de transportes (ver ponto 71). Foram salientadas práticas em que 
os dados de desempenho recolhidos sobre os resultados diretos dos projetos são 
utilizados para a realização de avaliações ex post sistemáticas pelos promotores dos 
mesmos ou por peritos independentes (como é o caso nos Estados Unidos, na Noruega 
e em França; ver pontos 72 a 73). Estas avaliações, que nos Estados Unidos podem ser 
cofinanciadas a título de despesas elegíveis para subvenções, aumentam a 
transparência junto do público quanto à eficácia dos projetos e permitem retirar 
ensinamentos para futuros grandes projetos de infraestruturas. 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara II, presidida por liana 
Ivanova, Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 12 de novembro  de 2021. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Publicações recentes do TCE sobre a política de 
transportes da UE 

Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE Infraestruturas de 
transportes da UE 
 
Relatório 
Especial 10/2020, 
Infraestruturas de 
transportes da UE: é 
necessário acelerar a 
execução dos 
megaprojetos para 
concretizar 
atempadamente os 
efeitos de rede 

O Tribunal auditou a gestão feita 
pela Comissão de oito megaprojetos 
de transportes transfronteiriços 
(infraestruturas emblemáticas de 
transportes – IET) em treze 
Estados-Membros. O Tribunal 
constatou que é pouco provável que 
a rede principal esteja operacional 
em 2030, tal como previsto em 2013. 
Os atrasos na construção e entrada 
em funcionamento destes 
megaprojetos põem em causa o bom 
funcionamento de cinco dos nove 
corredores da RTE-T. O Tribunal 
constatou exemplos de mau 
planeamento e de execução 
ineficiente. Embora a supervisão da 
Comissão quanto à conclusão 
atempada da rede apresente 
insuficiências e seja distante, a 
Comissão dispõe de um instrumento 
que pode ser aproveitado para 
melhorar o desempenho. 

A Comissão deve rever e aplicar os 
instrumentos atuais para fazer 
cumprir o planeamento a longo prazo 
e exigir uma análise de melhor 
qualidade antes de decidir conceder 
cofinanciamento da UE a 
megaprojetos (semelhantes às IET). 
Do mesmo modo, a Comissão deve 
reforçar a sua gestão quanto ao 
cofinanciamento concedido pela UE 
às ações que fazem parte de 
megaprojetos (semelhantes às IET) e 
aproveitar a experiência adquirida 
com as decisões de execução, 
nomeadamente reforçando o papel 
dos coordenadores europeus. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE INEA 
 
Relatório 
Especial 19/2019, INEA: 
foram alcançados 
benefícios, mas é 
necessário melhorar o 
MIE 

A INEA desempenhou as tarefas 
delegadas definidas no seu mandato 
e atingiu os benefícios esperados, 
com algumas limitações relacionadas 
com condicionalismos do seu quadro 
de funcionamento. O Tribunal 
detetou insuficiências nos 
procedimentos de seleção do MIE, 
que em geral estão bem 
organizados, riscos na execução do 
programa e falhas na comunicação 
de informações sobre o 
desempenho. 

A Comissão e a INEA devem melhorar 
as possibilidades de sinergias entre 
diferentes programas de 
financiamento e reforçar o quadro da 
gestão dos programas delegados 
efetuada pela INEA, utilizando 
objetivos e indicadores que estejam 
mais orientados para os resultados. 
Devem igualmente assegurar uma 
maior harmonização e transparência 
dos procedimentos de seleção dos 
projetos e criar melhores condições 
para a execução oportuna do MIE. 
Por último, devem alterar a conceção 
do quadro de desempenho de forma 
a acompanhar melhor os resultados 
dos projetos, discriminando os 
objetivos do programa MIE em 
indicadores claros e mensuráveis e 
abrangendo todos os setores do MIE, 
bem como os resultados esperados 
dos projetos, e utilizando esses 
objetivos nos processos de seleção e 
acompanhamento. 

Documento de análise 
sobre os transportes 
 
Documento de análise 
nº 09/2018, Desafios a 
enfrentar para um bom 
funcionamento do setor 
dos transportes na UE 
(Exame panorâmico) 

O documento de análise descreveu e analisou o papel desempenhado pela UE 
no domínio dos transportes. Incidiu sobre investimentos em infraestruturas 
financiados pelo orçamento da UE e apresentou temas transversais 
assinalados em recentes auditorias sobre os cinco principais modos de 
transporte: rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial e marítimo. A análise 
salientou os seguintes desafios: a) adequar os objetivos e as prioridades 
pertinentes e realizáveis no domínio dos transportes aos recursos disponíveis; 
b) criar instrumentos executórios eficazes ao nível da UE para assegurar uma 
maior consonância das decisões dos Estados-Membros em matéria de 
infraestruturas com as prioridades da UE, dando especial atenção aos troços 
transfronteiriços; c) concentrar o financiamento da UE nas prioridades que 
apresentem o maior valor acrescentado europeu; d) melhorar o 
planeamento, a execução e o acompanhamento dos projetos financiados pela 
UE; e) assegurar a manutenção adequada e a sustentabilidade das 
infraestruturas; f) intensificar os esforços para retirar mais mercadorias das 
estradas. Os documentos de análise do TCE não contêm recomendações. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade 
 
Relatório 
Especial 19/2018, Rede 
ferroviária de alta 
velocidade na Europa: 
longe de ser realidade, 
não passa de uma 
manta de retalhos 
ineficaz 

É pouco provável que a UE 
concretize o seu atual plano a longo 
prazo para o transporte ferroviário 
de alta velocidade e não existe uma 
abordagem estratégica sólida à 
escala da UE. A rede ferroviária 
europeia de alta velocidade é apenas 
uma manta de retalhos de linhas 
nacionais, planeadas e construídas 
de forma isolada pelos 
Estados-Membros, sem uma 
coordenação transfronteiriça 
adequada e resultando em más 
ligações. A Comissão Europeia não 
dispõe de instrumentos jurídicos 
nem de competências em matéria de 
tomada de decisão para garantir que 
os Estados-Membros realizam 
progressos rápidos no sentido de 
completar a rede principal. 

A Comissão Europeia deve: realizar 
um planeamento a longo prazo 
realista; acordar com os 
Estados-Membros os principais 
troços estratégicos a executar em 
primeiro lugar, com uma avaliação da 
necessidade de linhas de muito alta 
velocidade, um acompanhamento 
cuidadoso e poderes executórios 
para garantir que são respeitados os 
compromissos para completar a rede 
principal ferroviária de alta 
velocidade da UE; associar o 
cofinanciamento da UE a projetos 
prioritários estratégicos definidos, a 
uma verdadeira concorrência entre 
operadores ferroviários e à obtenção 
de resultados; simplificar os 
procedimentos de contratação 
transfronteiriços, utilizar "balcões 
únicos" para as várias formalidades e 
eliminar todos os obstáculos 
administrativos e regulamentares 
remanescentes à interoperabilidade; 
melhorar as operações ferroviárias de 
alta velocidade contínuas para os 
passageiros, por exemplo, 
desenvolvendo a venda eletrónica de 
bilhetes e simplificando as taxas de 
acesso às vias. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE Transporte 
marítimo 
 
Relatório 
Especial 23/2016, 
Transporte marítimo na 
UE: em águas revoltas 
– muitos investimentos 
ineficazes e 
insustentáveis 

Um terço da despesa da UE realizada 
entre 2000 e 2013 com instalações 
como cais, docas e molhes nos 
portos marítimos da UE foi ineficaz e 
insustentável. Um em cada três 
euros despendidos nos projetos 
examinados (194 milhões de euros) 
foi consagrado a projetos que 
duplicaram instalações existentes 
nas proximidades. Foram 
investidos 97 milhões de euros em 
infraestruturas que não foram 
utilizadas ou que foram amplamente 
subutilizadas durante mais de três 
anos após a sua conclusão. 

A Comissão deve: rever o atual 
número de 104 portos da rede 
principal e definir um plano de 
desenvolvimento portuário à escala 
da UE; avaliar a possibilidade de 
excluir o financiamento da UE para 
infraestruturas portuárias de 
transbordo e armazenagem de 
contentores, bem como para as 
superestruturas que não sejam da 
competência pública; garantir que 
todas as informações essenciais sobre 
empréstimos propostos do BEI são 
partilhadas entre o BEI e a Comissão; 
atribuir prioridade aos portos da rede 
principal e vias navegáveis 
importantes para financiamento pela 
UE apenas nos casos em que o valor 
acrescentado da UE seja claro e exista 
investimento privado suficiente; 
emitir orientações específicas 
relativas aos auxílios estatais para os 
portos marítimos e acompanhar as 
decisões anteriores em matéria de 
auxílios estatais; reduzir os encargos 
administrativos e os atrasos, 
promovendo "balcões únicos" 
nacionais para emissão de licenças e 
autorizações; melhorar a posição 
concorrencial do transporte 
marítimo, relativamente a outros 
modos de transporte, através de uma 
maior simplificação das formalidades 
de transporte marítimo e aduaneiras. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=37734
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Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE Transporte 
ferroviário de 
mercadorias 
 
Relatório 
Especial 08/2016, O 
transporte ferroviário 
de mercadorias na UE 
ainda não está no rumo 
certo 

Apesar do objetivo definido pela 
Comissão Europeia quanto à 
substituição das estradas pelas 
ferrovias no tráfego de mercadorias, 
a quota modal do transporte 
ferroviário de mercadorias ao nível 
da UE tem, na realidade, diminuído 
ligeiramente desde 2011. O 
transporte ferroviário é mais 
respeitador do ambiente e utiliza 
menos petróleo importado, mas não 
está a conseguir dar resposta à 
concorrência do transporte 
rodoviário. 

A Comissão e os Estados-Membros 
devem dar resposta às insuficiências 
observadas na liberalização do 
mercado do transporte ferroviário de 
mercadorias, nos procedimentos de 
gestão do tráfego, nas limitações 
administrativas e técnicas, no 
acompanhamento e transparência do 
desempenho do setor do tráfego 
ferroviário de mercadorias e na 
concorrência equitativa entre os 
diferentes meios de transporte. Para 
que os fundos da UE sejam mais bem 
utilizados, a Comissão e os 
Estados-Membros devem estabelecer 
uma ligação mais coerente entre, por 
um lado, os objetivos políticos e, por 
outro, a afetação de fundos, a 
seleção, planeamento e gestão dos 
projetos e a manutenção da rede 
ferroviária. 

RE Eixos ferroviários 
transeuropeus 
 
Relatório 
Especial 08/2010, 
Melhoria do 
desempenho dos 
transportes nos eixos 
ferroviários 
transeuropeus: os 
investimentos nas 
infraestruturas 
ferroviárias da UE têm 
sido eficazes? 

O Tribunal concluiu que, através do 
cofinanciamento do 
desenvolvimento das infraestruturas 
ferroviárias, a UE contribuiu para 
criar novas possibilidades para os 
transportes ferroviários 
transeuropeus. Poderão contudo ser 
tomadas algumas medidas para 
otimizar a utilização dos recursos da 
UE. 

A Comissão deve, em futuras análises 
da definição dos projetos prioritários, 
colaborar com os Estados-Membros e 
as instituições ferroviárias para 
identificar os corredores 
transeuropeus em que existe uma 
procura real ou prevista significativa, 
reforçando as bases de conhecimento 
e análise a nível europeu, quando 
necessário. A Comissão deve também 
ponderar dar uma maior ênfase à 
redução dos obstáculos práticos que 
afetam o transporte ferroviário 
transfronteiriço e que não estão 
diretamente relacionados com as 
infraestruturas, incentivando e 
favorecendo a colaboração entre as 
instituições ferroviárias dos 
Estados-Membros para esse fim. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
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Título abreviado e 
título completo Descrição/conclusões Principais recomendações 

RE RTE-T 
 
Relatório 
Especial 6/2005 relativo 
à rede transeuropeia de 
transportes (RTE-T) 

O Tribunal constatou que a execução 
dos 14 projetos prioritários RTE-T 
está atrasada em relação ao prazo e 
que os troços transfronteiriços, em 
especial, deparam-se com grandes 
dificuldades por lhes ser concedida 
menor prioridade a nível nacional e 
exigirem maiores esforços de 
coordenação. O apoio financeiro 
RTE-T é concedido de uma forma 
demasiado fragmentada. A Comissão 
estabeleceu procedimentos anuais 
complexos para a avaliação e seleção 
dos projetos, e as informações 
fornecidas pelos beneficiários à 
Comissão são frequentemente 
demasiado limitadas para que os 
responsáveis por projetos os possam 
avaliar e acompanhar. 

A Comissão deve: a) conceder, 
juntamente com os 
Estados-Membros, prioridade ao 
financiamento dos troços de projetos 
RTE-T, especialmente troços 
transfronteiriços, cuja finalização é 
necessária para que as RTE-T 
alcancem o seu valor acrescentado 
europeu; b) alterar e completar 
aspetos fundamentais do seu modelo 
de decisão de financiamento; c) 
desenvolver uma metodologia de 
avaliação das RTE-T consistente e 
coerente e reduzir o número dos 
diferentes formulários de pedido e de 
avaliação existentes; d) reforçar o 
acompanhamento dos projetos 
através da definição de normas 
mínimas para a elaboração dos 
relatórios sobre a evolução dos 
projetos e da realização de inspeções 
aos projetos no próprio local e de 
avaliações de impacto ex post com 
maior frequência; e) considerar o 
retorno a uma forma centralizada de 
gestão dos projetos RTE-T; f) 
estabelecer, quando necessário em 
colaboração com os 
Estados-Membros, bases, 
procedimentos e instrumentos legais 
adequados, de forma a melhorar a 
coordenação do financiamento de 
infraestruturas de transportes e a 
detetar casos potenciais de 
financiamento excessivo ou 
duplicado. 

Nota: os relatórios do Tribunal e as respostas da Comissão às suas constatações e recomendações são 
publicados no sítio Web do Tribunal (http://eca.europa.eu). 

Fonte: TCE. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
http://eca.europa.eu/
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Anexo II – Documentos de orientação internacionais analisados 
FMI, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518publ
ic-investment-management-assessment-review-and-update 

OCDE, Good Practices for Performance Budgeting, 2019, 
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-
en.htm 

OCDE, Strategic Investment Packages, 2018, 
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages 

OCDE, Getting Infrastructure Right – A framework for better governance, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-
en.htm 

OCDE, Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport, ITF Roundtable Reports, 
nº 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en 

OCDE, Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice, ITF Transport 
Policy Papers, nº 29, 2017, https://doi.org/10.1787/4142787d-en 

OCDE, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and
-policy-interventions-9789282108154-en.htm 

OCDE, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of 
Government, 2014, 
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf 

OCDE, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/10.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Anexo III – Metodologia e indicadores-chave da análise das 
derrapagens orçamentais e de prazo 

01 Foram analisados seis projetos cofinanciados pela UE em termos de derrapagens 
orçamentais e de prazo. Entende-se por derrapagem orçamental o aumento 
percentual dos custos reais do projeto em relação aos custos estimados estabelecidos 
na data da decisão de construção. Do mesmo modo, a derrapagem de prazo é o 
aumento percentual do período real observado desde a data da decisão de construção 
até à conclusão do projeto em relação ao prazo estimado na data da decisão de 
construção. Para os dois tipos de derrapagem, valores mais baixos significam melhor 
desempenho no processo de realização do projeto. 

02 A data da decisão de construção situa-se normalmente entre a conclusão dos 
estudos prévios à construção e o lançamento do procedimento de contratação. Como 
estes projetos passaram por várias etapas intermédias de planeamento e execução, o 
Tribunal identificou as datas das decisões de construção específicas de cada projeto a 
partir da documentação e dos conhecimentos obtidos em auditorias anteriores42. A 
escolha de uma data de decisão de construção diferente pode alterar o resultado da 
análise. Dado que os seis grandes projetos de transportes cofinanciados pela UE que 
foram analisados não estão ainda concluídos, para efeitos destas análises o Tribunal 
considerou que não iriam incorrer em novas derrapagens de custos ou de prazo até à 
sua conclusão e entrada em funcionamento. 

03 Embora a comparação feita na presente análise do Tribunal se baseie na data da 
decisão de construção, no Relatório Especial sobre as infraestruturas de transporte da 
UE43 a comparação foi estabelecida com os valores do orçamento e do prazo previstos 
nos documentos de planeamento originais. Na maioria dos projetos, este planeamento 
teve lugar antes da data da decisão de construção, o ponto de referência considerado 
na presente análise. 

04 O quadro 9 sintetiza os indicadores-chave utilizados na análise dos seis grandes 
projetos de transportes cofinanciados pela UE selecionados. 

                                                       
42 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 

acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede. 

43 Relatório Especial 10/2020 do TCE, Infraestruturas de transportes da UE: é necessário 
acelerar a execução dos megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Quadro 9 – Indicadores-chave de análise dos seis projetos cofinanciados pela UE 

Projeto de 
transportes Modo de transporte 

Estado(s)-
Membro(s) 

cofinanciadores 

Marco da decisão 
de construção (DC) 

Ano 
da 
DC 
(A) 

Custo 
estimado 
à data da 
DC (mil 
milhões 

de 
euros) 

(B) 

Custo 
estimado 
à data da 

DC em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(C) 

Custo 
estimado 

mais 
recente 

em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(D) 

Ano de 
entrada 

em 
abertura 
previsto 
na data 
da DC 

(E) 

Prazo 
estimado 

na data da 
DC 

(E - A + 1) 

Ano de 
abertura 
previsto 

mais 
recente 

(F) 

Prazo 
estimado 

mais 
recente 

(F - A + 1) 

Y basco Ferroviário Espanha 

Primeira atribuição 
de financiamento 
para obras de 
construção 

2006 4,2 4,6 6,5 2010 5 2023 18 

Túnel de 
base do 
Brenner 

Túnel ferroviário Áustria, Itália 

Estimativa do custo 
final prévia à 
autorização de 
início da 
construção no 
túnel principal 

2011 7,51 8,5 8,5 2022 12 2028 
(2030)4 

18 
(20) 

Túnel do 
Estreito de 
Fehmarn 

Túnel 
ferroviário/rodoviário 
subaquático 

Dinamarca 

Assinatura do 
tratado entre a 
Dinamarca e a 
Alemanha relativo 
à construção 

2008 4,4 5,0 7,6 2018 11 2029 22 
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Projeto de 
transportes Modo de transporte 

Estado(s)-
Membro(s) 

cofinanciadores 

Marco da decisão 
de construção (DC) 

Ano 
da 
DC 
(A) 

Custo 
estimado 
à data da 
DC (mil 
milhões 

de 
euros) 

(B) 

Custo 
estimado 
à data da 

DC em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(C) 

Custo 
estimado 

mais 
recente 

em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(D) 

Ano de 
entrada 

em 
abertura 
previsto 
na data 
da DC 

(E) 

Prazo 
estimado 

na data da 
DC 

(E - A + 1) 

Ano de 
abertura 
previsto 

mais 
recente 

(F) 

Prazo 
estimado 

mais 
recente 

(F - A + 1) 

Lyon-Turim Túnel ferroviário França, Itália 

Acordo de 
financiamento e 
criação de um novo 
promotor para a 
construção do 
projeto 

2012 8,6 9,2 9,6 2023 12 2030 19 

Rail Baltica Ferroviário 
Estónia, 
Letónia, 
Lituânia 

Assinatura do 
acordo 
intergovernamental 
pela Estónia, 
Letónia e Lituânia 

2017 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026 10 2029 

(2026)5 
13 

(10)
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Projeto de 
transportes Modo de transporte 

Estado(s)-
Membro(s) 

cofinanciadores 

Marco da decisão 
de construção (DC) 

Ano 
da 
DC 
(A) 

Custo 
estimado 
à data da 
DC (mil 
milhões 

de 
euros) 

(B) 

Custo 
estimado 
à data da 

DC em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(C) 

Custo 
estimado 

mais 
recente 

em 
valores 
de 2019 

(mil 
milhões 

de 
euros)2 

(D) 

Ano de 
entrada 

em 
abertura 
previsto 
na data 
da DC 

(E) 

Prazo 
estimado 

na data da 
DC 

(E - A + 1) 

Ano de 
abertura 
previsto 

mais 
recente 

(F) 

Prazo 
estimado 

mais 
recente 

(F - A + 1) 

Canal 
Seine-Nord 
Europe 

Via navegável interior França 

Estimativa dos 
custos do projeto 
na sequência da 
decisão de 
execução no 
âmbito do 
procedimento de 
contratação 
tradicional 

2014 4,5 4,7 5,0 2024 11 2028 15 

1 A estimativa de custos utilizou 2010 como ano-valor. 
2 Os custos em valores de 2019 são calculados, quando necessário, utilizando os deflatores implícitos do PIB do banco de dados abertos do Banco Mundial. Nos projetos 
 cofinanciados por mais de um Estado-Membro, os ajustamentos à inflação foram feitos em função da percentagem de cofinanciamento. 
3 A estimativa de custos de 7 mil milhões de euros inclui provisões para riscos de futuros aumentos de custos conforme indicados pelo TCE no RE 10/2020, anexo III. A 
 estimativa oficial do promotor do projeto é de 5,8 mil milhões de euros até à data. 
4 No RE 10/2020, o TCE salientou o risco de um atraso adicional que pode ir até 2030. 
5 A data de 2029 inclui uma reserva de risco calculada pelo promotor do projeto em relação à data oficial de abertura de 2026. 

Fonte: TCE. 
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Anexo IV – Indicadores gerais 
Indicador UE Austrália Canadá Suíça Estados Unidos 

População (milhões)1 448 25 38 9 328 

Superfície (milhares de km2)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Densidade populacional (habitantes por km2)2 112 3 4 215 36 

PIB per capita (milhares de dólares dos EUA)1 35 55 46 82 65 

Investimento anual em infraestruturas de transporte terrestre (% do PIB)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Investimento anual em infraestruturas rodoviárias (mil milhões de euros)4 50 14 8 4 81 

Investimento anual em infraestruturas ferroviárias (mil milhões de euros)5 29 4 1 3 12 

Rede de infraestruturas de transporte rodoviário (milhares de km) 4 9308 8789 56511 8313 6 70014 

Rede de infraestruturas de transporte ferroviário (milhares de km) 2018 4110 4212 613 22014 

Passageiros-km anuais em transportes rodoviários (mil milhões)6 4 680 312 493 104 6 558 

Passageiros-km anuais em transportes ferroviários (mil milhões)6 407 17 2 21 33 

Toneladas-km anuais em transportes rodoviários (mil milhões)6 1 707 220 269 17 2 955 

Toneladas-km anuais em transportes ferroviários (mil milhões)6 415 413 446 11 2 445 

CO2 originado pelos transportes (toneladas per capita)7 2 4 5 2 5 

Fonte: TCE, com base em várias fontes. 1 Dados abertos do Banco Mundial, 2019. 2 Dados abertos do Banco Mundial, 2018. 3 OCDE, 2017; UE: PIB proveniente do Eurostat, 
2017, sem dados de Chipre, Malta, Países Baixos e Portugal. 4 OCDE, 2017; UE: sem dados de Chipre, Malta, Países Baixos e Portugal. 5 OCDE, 2017; UE: sem dados de 
Chipre, Países Baixos e Portugal. 6 OCDE, 2017; UE: Comissão Europeia, 2017. 7 OCDE, 2017; UE: Agência Europeia do Ambiente, 2017. 8 Comissão Europeia, 2018. 9 National 
Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 National Transport Commission, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Serviço Federal de Estatísticas da 
Suíça, 2020. 14 Departamento de Transportes dos Estados Unidos, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
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Figura 5 – Indicadores geográficos e relacionados com os transportes 
para a UE e os quatro países analisados 

 
Fonte: TCE, com base nas fontes referidas anteriormente. 
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Anexo V – Conclusões e recomendações das auditorias 
pertinentes do TCE sobre os processos analisados 
Estratégia 

Conclusões e recomendações anteriores do TCE Relatório do TCE 

O Tribunal constatou que, tendo em conta os atrasos na 
execução dos grandes projetos de transportes selecionados e 
das suas linhas de acesso, é pouco provável que a rede 
principal de transportes da UE alcance a plena capacidade até 
2030. 

RE Infraestruturas de 
transportes da UE, 
2020 O Tribunal recomendou que a Comissão devia reavaliar a 

pertinência dos requisitos técnicos das redes principal e global, 
tendo em conta o prazo restante para a conclusão da rede. A 
Comissão aceitou a recomendação. 

O Tribunal concluiu que o plano da Comissão de triplicar a 
extensão da rede ferroviária de alta velocidade até 2030 tem 
poucas probabilidades de ser concretizado. 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade, 2018 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia adotar um plano 
de implantação a longo prazo realista para a construção das 
restantes infraestruturas necessárias para concluir a rede 
principal ferroviária de alta velocidade da UE no âmbito da 
revisão do Regulamento RTE-T. A Comissão aceitou a 
recomendação. 

O Tribunal concluiu que havia demasiados "portos da rede 
principal" identificados a nível da UE. 

RE Transporte 
marítimo, 2016 O Tribunal recomendou que a Comissão devia rever esse 

número para manter um nível adequado de acessibilidade para 
a UE no seu conjunto. A Comissão aceitou a recomendação. 

O Tribunal constatou que as externalidades produzidas pelo 
transporte ferroviário e rodoviário não são tomadas em 
consideração de uma forma abrangente quando são fixados os 
preços do acesso às infraestruturas a pagar pelos utilizadores. 
Esta situação tem um impacto negativo nos objetivos de 
transferência modal da UE. RE Transporte 

ferroviário de 
mercadorias, 2016 O Tribunal recomendou que a Comissão devia promover 

condições equitativas para diferentes meios de transporte, 
mediante a introdução de medidas regulamentares adicionais 
e/ou outras medidas destinadas a apoiar o tráfego ferroviário 
de mercadorias, sempre que necessário. A Comissão aceitou a 
recomendação. 
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Coordenação 

Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal concluiu eram os Estados-Membros 
que decidiam se e quando deviam construir 
infraestruturas ferroviárias de alta velocidade. 
As obras nas linhas ferroviárias de alta 
velocidade transfronteiriças não estavam a ser 
concluídas de forma coordenada. 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade, 2018 

Suíça e Estados 
Unidos: os planos 
regionais são 
elaborados com 
orientações dadas 
pelo nível federal e 
são transmitidos a 
este último. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
tomar medidas corretivas se os projetos nos 
troços prioritários não começassem de acordo 
com o calendário acordado, se fossem adiados, 
ou se os problemas de coordenação ao longo 
das várias fronteiras pudessem impedir a 
entrada em funcionamento da linha, conforme 
planeado. A Comissão aceitou a recomendação. 

O Tribunal concluiu que a Comissão Europeia 
dispunha de instrumentos jurídicos limitados 
para fazer com que a rede esteja concluída até 
2030. 

RE Infraestruturas 
de transportes da 
UE, 2020 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
introduzir disposições para reforçar a coerência 
entre os planos nacionais de transportes e os 
compromissos no âmbito da RTE-T, de modo a 
garantir a aplicação adequada deste 
Regulamento. A Comissão aceitou a 
recomendação. 

O Tribunal concluiu que, apesar de existir 
margem para melhorias, as decisões de 
execução foram um passo no sentido de uma 
supervisão mais eficaz da conclusão dos 
corredores da rede principal pelos 
Estados-Membros. 

RE Infraestruturas 
de transportes da 
UE, 2020 

Austrália: gestão de 
uma carteira de 
projetos por uma 
agência 
independente. 
 
Austrália e na Suíça: 
o nível federal 
participa nos 
conselhos de 
supervisão e comités 
de direção dos 
projetos aos quais 
concede 
financiamento. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
propor um reforço do papel dos coordenadores 
europeus, em concreto: garantindo uma 
melhor aplicação dos planos de trabalho do 
corredor, que destacam os troços prioritários; 
permitindo a presença dos coordenadores nas 
principais reuniões dos conselhos de 
administração e melhorando o seu papel em 
termos da comunicação dos objetivos da 
política da RTE-T. A Comissão aceitou a 
recomendação. 
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Seleção 

Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal concluiu que as análises de 
custo-benefício não foram utilizadas 
adequadamente como instrumento de tomada 
de decisões ao nível global da infraestrutura de 
transportes (IET) em nenhuma das IET que 
constavam da amostra. RE Infraestruturas 

de transportes da 
UE, 2020 

Todos os países 
selecionados para a 
análise: os dados 
brutos e as análises 
que os acompanham 
utilizados pelos 
promotores dos 
projetos são 
apresentados 
juntamente com a 
candidatura, e o nível 
federal repete a 
análise, validando a 
solidez dos dados e 
pressupostos 
escolhidos. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia, 
adicionalmente às análises pormenorizadas 
específicas de cada troço, exigir uma análise 
socioeconómica de custo-benefício global que 
seja sólida, abrangente e transparente para 
cada um dos megaprojetos como um todo. A 
Comissão não aceitou a recomendação. 

O Tribunal constatou que a avaliação das 
necessidades de investimentos no transporte 
ferroviário de alta velocidade nos 
Estados-Membros é de fraca qualidade e que 
as decisões relativas à construção são 
nacionais e políticas, raramente assentando 
em análises custo-benefício adequadas. 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade, 2018 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
associar o cofinanciamento da UE a uma 
avaliação da necessidade de linhas de muito 
alta velocidade. A Comissão aceitou 
parcialmente a recomendação. 

O Tribunal concluiu que cerca de metade do 
financiamento auditado foi investido em 
infraestruturas que não foram utilizadas ou 
que foram amplamente subutilizadas. Esta 
situação, por sua vez, revelou insuficiências na 
avaliação ex ante das necessidades. 

RE Transporte 
marítimo, 2016 O Tribunal recomendou que a Comissão devia 

financiar infraestruturas portuárias que não 
sejam ligações ao interior apenas em 
condições específicas, nomeadamente uma 
necessidade claramente definida e valor 
acrescentado da UE demonstrado. A Comissão 
aceitou parcialmente a recomendação. 
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Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal constatou que o cofinanciamento 
da UE a grandes projetos de transportes é 
concedido através de numerosas ações, 
também em consequência do período de 
programação de sete anos seguido na União. 
Esta forma de cofinanciamento leva a 
duplicações. 

RE Infraestruturas 
de transportes da 
UE, 2020 

Canadá: o risco de 
aumento dos 
encargos 
administrativos é 
atenuado por um 
processo de 
candidatura em duas 
etapas. 
 
Austrália e Suíça: 
existem mecanismos 
para associar o 
período de 
elegibilidade do 
financiamento ao 
longo período de 
execução dos grandes 
projetos de 
transportes. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
orientar a seleção das ações que fazem parte 
de megaprojetos de modo a aumentar a 
eficiência da gestão. A Comissão não aceitou a 
recomendação. 

Acompanhamento 

Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal concluiu que é baixa a eficiência na 
execução de grandes projetos de transportes e 
que a Comissão não conta com serviços que se 
dediquem em exclusivo a grandes projetos de 
transportes, de modo a orientar os promotores 
de projetos. 

RE Infraestruturas 
de transportes da 
UE, 2020 

Estados Unidos: 
gestores de 
supervisão de 
projetos 
especialmente 
designados para o 
efeito e um 
mecanismo 
automático para 
reforçar o controlo. 
 
Suíça: mecanismos 
avançados de 
controlo do 
desempenho. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
criar um centro deste tipo. A Comissão não 
aceitou a recomendação. 

O Tribunal concluiu que as derrapagens de 
custos e os atrasos na construção das linhas 
ferroviárias de alta velocidade auditadas eram a 
regra e que, depois de construídas, era 
necessário muito tempo até as linhas entrarem 
em funcionamento. 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade, 2018 



 63 

 

Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal concluiu que a Comissão continua a 
associar o cofinanciamento da UE a projetos 
exclusivamente às realizações. 

RE Infraestruturas 
de transportes da 
UE, 2020 

Estados Unidos: 
definição de 
indicadores de 
efeitos quando da 
seleção dos projetos 
e da elaboração das 
convenções de 
subvenção. 

O Tribunal recomendou que, nas futuras 
decisões de execução, a Comissão devia incluir 
uma declaração dos resultados esperados (por 
exemplo, transferência modal, objetivos 
previstos para o tráfego). A Comissão aceitou 
parcialmente a recomendação. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
associar o cofinanciamento da UE aos 
beneficiários não só à apresentação de 
realizações, mas também à concretização dos 
resultados anunciados. A Comissão não aceitou 
a recomendação. 

RE Transporte 
ferroviário de alta 
velocidade, 2018 
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Avaliação ex post 

Conclusões e recomendações anteriores do 
TCE Relatório do TCE Prática identificada 

O Tribunal concluiu que a Comissão não realiza 
avaliações ex post sistemáticas de cada grande 
projeto de transportes. 

RE 
Infraestruturas 
de transportes 
da UE, 2020 

Estados Unidos: os 
promotores dos 
projetos têm de 
realizar uma 
avaliação ex post, 
cujos custos 
constituem despesas 
elegíveis no âmbito 
do programa de 
subvenções. 
 
Noruega: as 
avaliações ex post 
são realizadas por 
investigadores 
independentes, 
utilizando uma base 
de referência 
estabelecida na fase 
de planeamento. 
 
França: os 
promotores dos 
projetos têm de 
realizar uma 
avaliação ex post 
(Bilan Loti). 

O Tribunal recomendou que, nas decisões de 
execução, a Comissão devia incluir um 
compromisso por parte de todos os 
Estados-Membros para partilharem com ela os 
resultados da avaliação ex post. A Comissão 
aceitou parcialmente a recomendação. 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
introduzir um prémio de desempenho para os 
beneficiários, se for possível comprovar, numa 
avaliação ex post, que os resultados previstos 
foram ultrapassados. A Comissão não aceitou a 
recomendação. 

RE Transporte 
ferroviário de 
alta velocidade, 
2018 

O Tribunal recomendou que a Comissão devia 
realizar avaliações de impacto ex post com 
maior frequência, de modo a utilizar os 
conhecimentos adquiridos para uma execução 
mais eficiente da RTE-T. A Comissão aceitou a 
recomendação. 

RE RTE-T, 2005 

Fonte: TCE. 
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Anexo VI – Composição dos painéis de peritos 

Perito Organismo ou instituição 

Austrália 

Peter Abelson Applied Economics P/L, diretor executivo e membro da 
Economic Society of Australia 

Stephen Alchin Diretor, SD Alchin Advisory Pty Ltd 

Martin Locke Professor adjunto, Institute of Transport and Logistics 
Studies, The University of Sydney Business School 

John Stanley Professor adjunto, Institute of Transport and Logistics 
Studies, The University of Sydney Business School 

Peter Thornton Diretor, Transportation Associates Pty Ltd. 

Marion Terrill Diretora do programa Transport and cities, Grattan 
Institute 

Canadá 

Mary R. Brooks Professora emérita, Rowe School of Business, Dalhousie 
University, Halifax 

G. Kent Fellows 
Professor assistente e diretor de programa adjunto 
(Canadian Northern Corridor), School of Public Policy, 
University of Calgary 

Anthony Perl Professor, Simon Fraser University, Vancouver 

Matti Siemiatycki Professor, University of Toronto, Toronto 

Suíça 

Brian T. Adey Professor, Instituto de Construção e Gestão de 
Infraestruturas (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Crozet Professor emérito, Institut d'études politiques de Lyon, 
França 

Heinz Ehrbar Empresário residente no Instituto de Construção e Gestão 
de Infraestruturas (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Putallaz 
Diretor executivo da empresa de consultoria IMDM (Suíça) 
e professor associado na St. Pölten University of Applied 
Sciences (Áustria) 
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Perito Organismo ou instituição 

Estados Unidos da América 

Daniel Behr 
Consultor no setor dos transportes internacionais, com 
especial destaque para os serviços ferroviários, Behr & 
Associates Inc. 

Bruce Lambert Doutorando, Universidade de Antuérpia 

Paul Lewis Vice-Presidente de Política e Finanças do Eno Center for 
Transportation 

Análise do desempenho em 
termos de custos e prazo de seis 
grandes projetos de transportes 

cofinanciados pela UE 

Oxford Global Projects Ltd.  

Fonte: TCE.  
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Siglas e acrónimos 
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (melhor utilização dos 
investimentos para impulsionar o desenvolvimento), Estados Unidos 

CINEA: Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente 

DG ENV: Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia 

DG MOVE: Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes da Comissão Europeia 

DG REGIO: Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia 

Eurostat: Serviço de Estatística da União Europeia 

FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEEI: Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

FMI: Fundo Monetário Internacional 

FOT: Serviço Federal dos Transportes (Suíça) 

INEA: Agência de Execução para a Inovação e as Redes 

INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (infraestrutura para reconstruir a 
América), Estados Unidos 

MIE: Mecanismo Interligar a Europa 

OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 

PIB: Produto Interno Bruto 

QFP: quadro financeiro plurianual 

RTE-T: rede transeuropeia de transportes 

TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (investimento em 
transportes gerador de recuperação económica), Estados Unidos 
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Glossário 
Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA): 
sucessora da Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA), que foi criada 
pela Comissão Europeia para gerir a execução técnica e financeira do MIE e dos 
programas anteriores. 

Agência de execução: organismo criado e gerido pela Comissão, por um período 
limitado, para realizar tarefas específicas relacionadas com os programas ou projetos 
da UE, em nome da União e sob a sua responsabilidade. 

Análise custo-benefício: comparação entre os custos estimados de medidas propostas 
e os benefícios que se espera obter. 

Anulação de autorização: anulação, pela Comissão, da totalidade ou de parte de uma 
autorização não utilizada. 

Estratégia de mobilidade sustentável e inteligente: estratégia da UE, proposta 
em 2020, para concretizar uma redução de 90% das emissões relacionadas com os 
transportes até 2050, através de um sistema de transportes mais competitivo, seguro, 
acessível e a preços comportáveis. 

Fundo de Coesão: fundo da UE que visa reduzir as disparidades económicas e sociais 
na União através do financiamento de investimentos nos Estados-Membros cujo 
Rendimento Nacional Bruto por habitante é inferior a 90% da média da UE. 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): fundo da UE que reforça a 
coesão económica e social na União através do financiamento de investimentos que 
reduzam os desequilíbrios entre as regiões. 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI): cinco principais fundos da UE 
que, em conjunto, apoiam o desenvolvimento económico em toda a União: o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o 
Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas. 

Gestão direta: gestão de um fundo ou programa da UE apenas pela Comissão, ao 
contrário da gestão partilhada ou da gestão indireta. 

Gestão partilhada: método de execução do orçamento da UE em que, por oposição à 
gestão direta, a Comissão a delega nos Estados-Membros, embora continue a assumir 
a responsabilidade final. 
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Indicador: informação utilizada para medir ou avaliar um aspeto do desempenho. 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência: mecanismo de apoio financeiro da UE para 
atenuar o impacto económico e social da pandemia de COVID-19 e estimular a 
recuperação, promovendo simultaneamente a transformação ecológica e digital. 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE): instrumento que concede apoio financeiro à 
criação de infraestruturas sustentáveis e interligadas nos setores da energia, 
transportes e tecnologias da informação e da comunicação. 

Pacto Ecológico Europeu: estratégia de crescimento da UE adotada em 2019, que visa 
alcançar a neutralidade climática da UE até 2050. 

Parâmetro de referência: ponto ou norma de referência em relação ao qual é possível 
avaliar o desempenho ou os resultados. 

Promotor do projeto: entidade, pública ou privada, que é responsável pela execução 
do projeto de grandes infraestruturas, incluindo os pedidos de licenças ambientais e 
de construção e de qualquer financiamento disponível a nível nacional e da UE. 

Quadro financeiro plurianual (QFP): plano de despesas da UE que fixa as prioridades 
(com base nos objetivos das políticas) e os limites máximos, geralmente para um 
período de sete anos. Proporciona a estrutura dentro da qual são definidos os 
orçamentos anuais da UE, limitando as despesas em cada categoria. O quadro 
financeiro plurianual atual abrange o período de 2021-2027. 

RTE-T (rede transeuropeia de transportes): conjunto previsto de redes rodoviárias, 
ferroviárias, aéreas e de transporte marítimo/por via navegável na Europa. A RTE-T faz 
parte de um sistema mais alargado de redes transeuropeias (RTE), que inclui ainda 
uma rede de telecomunicações e uma rede de energia. 

Subvenção: pagamento não reembolsável a partir do orçamento da UE realizado a um 
beneficiário pela execução de um projeto ou programa elegível. 
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Equipa do TCE 
O presente documento de análise do TCE, intitulado Quadro da UE para grandes 
projetos de infraestruturas de transportes: uma comparação internacional, destaca 
exemplos de práticas internacionais e aponta desafios que se colocam à Comissão no 
seu apoio a estes projetos no futuro. 

O relatório foi adotado pela Câmara de Auditoria II – Investimento para a coesão, o 
crescimento e a inclusão, presidida por Iliana Ivanova, Membro do TCE. A tarefa foi 
realizada sob a responsabilidade de Annemie Turtelboom, Membro do TCE, com a 
colaboração de Florence Fornaroli, chefe de gabinete, e Celil Ishik, assessor de 
gabinete; Helder Faria Viegas, responsável principal; Guido Fara, responsável de tarefa; 
Manja Ernst, Nils Odins e Luc T'Joen, auditores. Adrian Williams prestou apoio 
linguístico. 

 
Da esquerda para a direita: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, 
Helder Faria Viegas, Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst e Nils Odins. 



Os grandes projetos de infraestruturas 
desempenham um papel fundamental na 
realização da rede transeuropeia de transportes 
da UE. O presente documento de análise compara 
o quadro que a União elaborou para o efeito com 
os de outros países selecionados, apontando 
práticas em que a Comissão e os decisores 
políticos se poderão inspirar e que poderão, se 
necessário, adaptar ao contexto da UE.
O Tribunal não identificou nenhuma prática que 
pudesse dar resposta às insuficiências que se 
prendem com a estratégia da União. Todavia, 
no que toca aos processos relacionados com a 
coordenação, a seleção, o acompanhamento e a 
avaliação ex post, destacou exemplos pertinentes.
O Tribunal analisou igualmente as derrapagens 
orçamentais e de prazo atualmente registadas 
em seis projetos cofinanciados pela UE. Em 
comparação com o parâmetro de referência 
mundial, quatro deles têm derrapagens 
orçamentais inferiores, mas a maioria registou,  
em média, atrasos superiores.
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