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Síntese 
I A mobilidade urbana sustentável é um dos principais desafios com que se deparam 
as cidades da UE e é motivo de preocupação para muitos cidadãos da União. Há fortes 
ligações entre uma mobilidade urbana mais sustentável, por um lado, e o crescimento 
económico e a redução da poluição ambiental, por outro. 

II A principal fonte de financiamento da UE para a mobilidade urbana são os Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), com um montante de 16,3 mil milhões 
de euros no período de 2014-2020. Além disso, o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), 
destinado aos transportes, disponibilizou mais de 200 milhões de euros a várias das 
maiores cidades da UE. 

III A mobilidade urbana é um tema que afeta muitos cidadãos da UE, que são 
sensíveis ao tempo e dinheiro gastos em deslocações. A UE está a investir montantes 
substanciais para ajudar as cidades a melhorarem a sua mobilidade e a tornarem-na 
mais sustentável. O relatório do Tribunal deverá ajudar a Comissão, os 
Estados-Membros e as cidades a utilizarem os fundos de forma mais eficaz e eficiente 
na resposta aos desafios em causa, em especial no contexto da comunicação da 
Comissão denominada "Pacto Ecológico", publicada em dezembro de 2019, após a 
presente auditoria. 

IV Os Estados-Membros e as suas cidades são responsáveis pela gestão da 
mobilidade urbana de forma sustentável. O papel da Comissão é limitado mas, dada a 
importância da questão e na sequência do seu pacote de mobilidade urbana de 2013, 
esta publicou vários documentos estratégicos e orientações e aumentou o 
financiamento que proporciona aos projetos neste domínio. 

V O Tribunal examinou em que medida o apoio da UE contribuiu eficazmente para 
melhorar a mobilidade urbana de forma sustentável. Em especial, o Tribunal avaliou se 
as cidades da UE registaram melhorias na mobilidade urbana sustentável desde o 
pacote de mobilidade urbana de 2013; se as cidades seguiram as orientações da UE e 
orientaram o financiamento da União no sentido de alcançar uma mobilidade urbana 
mais sustentável; e se os projetos examinados se basearam em estratégias sólidas e se 
revelaram eficazes. 

VI O Tribunal reconhece que a concretização de melhorias significativas na 
mobilidade urbana sustentável pode exigir mais tempo. No entanto, seis anos após a 
Comissão ter apelado a uma mudança radical, não existe uma indicação clara de que 
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as cidades estejam a mudar fundamentalmente as suas estratégias nem, em particular, 
uma tendência clara para incentivarem modos de transporte mais sustentáveis. 
Embora as cidades tenham instituído uma série de iniciativas para aumentar a 
qualidade e quantidade dos transportes públicos, não houve uma redução significativa 
da utilização de automóveis particulares. Alguns indicadores da qualidade do ar 
melhoraram ligeiramente, mas as emissões de gases com efeito de estufa devidas ao 
transporte rodoviário têm vindo a aumentar constantemente e há ainda muitas 
cidades que ultrapassam os limiares de segurança da UE. 

VII Na ausência de coação legislativa, a adesão de muitos Estados-Membros e 
cidades às orientações da Comissão foi reduzida, nomeadamente em termos de 
elaboração de "planos de mobilidade urbana sustentável". Não existe também 
qualquer requisito para que o acesso ao financiamento da UE esteja subordinado à 
existência destes planos, embora dois dos Estados-Membros visitados tenham imposto 
esta condição a nível nacional. 

VIII Alguns Estados-Membros e cidades não complementaram eficazmente os 
fundos da UE com os recursos apropriados para assegurar o devido funcionamento e 
manutenção da sua rede de transportes públicos. Os custos também podem aumentar 
por as linhas não serem tecnicamente interoperáveis em todos os casos. Acresce que 
as políticas de mobilidade urbana a nível local nem sempre eram coerentes com o 
objetivo de uma mobilidade urbana mais sustentável. O Tribunal constatou exemplos 
de iniciativas positivas no sentido de uma mobilidade urbana sustentável, que tinham 
necessitado de uma forte liderança política e esforços de comunicação significativos 
para serem aceites pelos cidadãos. 

IX O Tribunal constatou que os projetos que beneficiaram de financiamento da UE 
submetidos a exame não foram tão eficazes como previsto devido a insuficiências na 
sua conceção e execução. Estes projetos nem sempre se basearam em estratégias 
sólidas de mobilidade urbana, as quais careciam frequentemente de dados 
fundamentais e análises adequadas, de metas pertinentes e de coordenação com 
outros planos e com os municípios vizinhos. 
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X Com base nestas conclusões, o Tribunal recomenda que a Comissão deve: 

o basear-se nas suas experiências anteriores para publicar dados de maior 
qualidade sobre a mobilidade urbana e indicar até que ponto as cidades mais 
importantes da UE dispõem de planos de mobilidade urbana sustentável; 

o condicionar o acesso ao financiamento da UE à existência de planos de 
mobilidade urbana sustentável. 

  



7 

 

Introdução 

Mobilidade urbana sustentável e a sua importância 

01 No presente relatório, entende-se por mobilidade urbana a facilidade com que as 
pessoas se podem deslocar entre destinos em zonas urbanas com a ajuda da rede e 
serviços de transporte disponíveis. Há muitos fatores que afetam os padrões de 
mobilidade urbana, como a demografia, o uso do solo, a governação, a disponibilidade 
de transportes públicos, a utilização de automóveis e a economia local. 

02 A gestão da mobilidade urbana é um desafio importante para as zonas urbanas. 
Além dos inevitáveis condicionalismos financeiros, os responsáveis pelo planeamento 
e os decisores políticos são confrontados com muitas exigências que frequentemente 
concorrem entre si: por exemplo, manter uma elevada qualidade de vida criando 
simultaneamente um ambiente atrativo para as empresas, ou limitar o tráfego em 
zonas sensíveis sem restringir a necessária circulação de mercadorias e de pessoas1. 

03 A mobilidade urbana enfrenta muitos desafios, dos quais o congestionamento do 
tráfego é um dos mais difíceis. Um número considerável de trabalhos de investigação 
no domínio económico indica que o custo do congestionamento para a sociedade é 
elevado (estimado em 270 mil milhões de euros por ano na UE2) e que uma maior 
fluidez do tráfego numa zona urbana aumenta o seu crescimento económico provável. 
Um estudo demonstrou que a transição para uma circulação fluida poderia aumentar a 
produtividade dos trabalhadores até 30% nas regiões muito congestionadas3. Dado 
que o congestionamento rodoviário na UE se localiza frequentemente nas zonas 
urbanas e nas suas imediações, este problema afeta a maioria dos habitantes da UE. 
Porém, a experiência demonstrou que o aumento da capacidade rodoviária nas zonas 

                                                      
1 Comissão Europeia (2013), Planning for People: Guidelines on developing and implementing 

a sustainable urban mobility plan. 

2  https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_pt 

3 David Hartgen e Gregory Fields (2009), Gridlock and Growth: The effect of Traffic 
Congestion on Regional Economic Performance, estudo de políticas da Reason Foundation 
nº 371. 
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urbanas leva a mais tráfego e, assim, ao congestionamento, pelo que é necessário 
recorrer a novas estratégias para descortinar uma solução. 

04 Muitas cidades europeias sofrem com a má qualidade do ar e excedem 
regularmente os valores-limite para a proteção da saúde humana estabelecidos na 
Diretiva Qualidade do Ar Ambiente4. Não menos de 96% dos cidadãos da UE que vivem 
em zonas urbanas estão expostos a níveis de poluentes atmosféricos considerados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como prejudiciais para a saúde. Em 2013, a 
Comissão Europeia (em seguida designada por Comissão) estimou que os custos totais 
que a poluição atmosférica tem para a saúde se elevam a várias centenas de milhares 
de milhão de euros por ano. Além disso, a poluição tem um impacto negativo na 
biodiversidade. Estudos recentes referem igualmente a falta de movimento físico 
como um efeito secundário negativo grave do transporte automóvel. 

05 O transporte rodoviário é uma das grandes causas da poluição atmosférica5 e das 
emissões de gases com efeito de estufa, sendo, por exemplo, a maior fonte de 
emissões de óxidos de azoto (NO e NO2) e a segunda maior fonte de emissões de 
monóxido de carbono e de partículas em suspensão. As zonas urbanas representam 
23% das emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes dos transportes. Além da 
poluição atmosférica e das emissões de CO2, os transportes são também responsáveis 
por poluição sonora. 

06 Tendo em conta o impacto da mobilidade urbana tanto no crescimento 
económico como no ambiente, a UE promove uma mobilidade urbana que seja 
sustentável. Em concreto, trata-se do desenvolvimento de estratégias que estimulem 
uma transição para modos de transporte mais ecológicos e sustentáveis, como as 
deslocações a pé, de bicicleta e em transportes públicos, bem como novos padrões de 
utilização e propriedade dos veículos6. 

                                                      
4 Diretiva 2008/50/CE relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. 

5 Relatório Especial nº 23/2018, intitulado "Poluição atmosférica: a nossa saúde ainda não 
está suficientemente protegida". 

6 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões: "Avançar em conjunto para uma mobilidade 
urbana competitiva e eficiente na utilização de recursos", COM(2013) 913 final. 
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O papel da Comissão 

07 Em consonância com o princípio da subsidiariedade, a mobilidade urbana é 
gerida a nível local, não havendo regulamentos ou diretivas da UE que lhe sejam 
aplicáveis. No entanto, dada a importância da questão, a Comissão publicou vários 
documentos estratégicos e dedicou fundos consideráveis à mobilidade urbana, 
principalmente no contexto da sua política de transportes. As principais 
direções-gerais da Comissão envolvidas são: 

o a DG Mobilidade e Transportes (DG MOVE), que define as políticas de transportes 
e financia projetos de infraestruturas nesse domínio no quadro da rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T); 

o a DG Política Regional e Urbana (DG REGIO), que presta apoio financeiro aos 
Estados-Membros e às regiões que pode ser utilizado no âmbito de transportes e 
mobilidade urbana sustentáveis; 

o a DG Investigação e Inovação (DG RTD), que disponibiliza financiamento para a 
investigação sobre conceitos de mobilidade no domínio do urbanismo. 

08 Ao longo da última década, a Comissão publicou diversos documentos 
estratégicos, apresentados na figura 1. O primeiro pacote global de apoio à 
mobilidade urbana, em 2009, foi o "Plano de Ação para a Mobilidade Urbana", que 
define um quadro para as iniciativas da UE neste domínio. Em 2013, a Comissão 
publicou o Pacote de Mobilidade Urbana (ver caixa 1), visando reforçar o apoio às 
cidades europeias para enfrentar os desafios no mesmo âmbito. Em 2017, publicou a 
comunicação "A Europa em Movimento – Uma agenda para uma transição 
socialmente justa para uma mobilidade ecológica, competitiva e conectada para 
todos", que inclui um conjunto de iniciativas para modernizar a mobilidade e os 
transportes europeus. Em dezembro de 2019, após a conclusão dos trabalhos da 
presente auditoria, a Comissão publicou uma comunicação em que propõe um "Pacto 
Ecológico Europeu", com a finalidade de assegurar a neutralidade climática no 
continente7 e incluindo o objetivo da transição para uma mobilidade urbana mais 
sustentável. 

                                                      
7 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões: "Pacto Ecológico Europeu" – COM(2019) 640 final. 
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Caixa 1 

Pacote de Mobilidade Urbana 

Com o seu Pacote de Mobilidade Urbana, a Comissão procurou reforçar o seu 
apoio às cidades europeias para enfrentar os desafios neste domínio. Instou a uma 
mudança radical na estratégia da mobilidade urbana para que as zonas urbanas da 
Europa se desenvolvessem de forma mais sustentável, incentivando também os 
Estados-Membros a tomarem medidas mais resolutas e bem coordenadas. 

Este pacote centrou-se na adoção de planos de mobilidade urbana sustentável 
(PMUS), tendo sido solicitado aos Estados-Membros que assegurassem a definição 
e execução destes planos nas respetivas zonas urbanas e a sua integração numa 
estratégia mais vasta de desenvolvimento urbano ou territorial. 

Além disso, o pacote apelou a uma regulação mais inteligente do acesso em zona 
urbana e à tarifação viária urbana, à implantação coordenada de sistemas de 
transporte urbano inteligentes e a uma maior segurança rodoviária. 

Em novembro de 2019, o pacote de mobilidade urbana encontrava-se em 
avaliação, de modo a aferir se é adequado à sua finalidade e se está a produzir os 
resultados pretendidos. 
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Figura 1 – Principais documentos estratégicos adotados pela Comissão 

 
Fonte: TCE. 

Acordada na reunião informal dos ministros da UE responsáveis pelos assuntos 
urbanos, em 30 de maio de 2016, em Amesterdão, Países Baixos 

Orientações para os Estados-Membros sobre o desenvolvimento urbano sustentável 
integrado (artigo 7.º do Regulamento FEDER), EGESIF_15-0010-02, 20.4.2016

Livro Verde: "Por uma nova cultura de mobilidade urbana" (apresentado pela 
Comissão), COM(2007) 551 final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao CESE e ao CR: 
"Plano de Ação para a Mobilidade Urbana", COM(2009) 490 final
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Fundos disponíveis para a mobilidade urbana 

09 A principal fonte de financiamento da UE para a mobilidade urbana é constituída 
por dois dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI): o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão. Outros fundos 
disponíveis são o Horizonte 2020, no domínio da investigação e inovação, e o 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE), destinado aos transportes. 

10 O montante disponível para a mobilidade urbana através dos FEEI aumentou de 
11,2 mil milhões de euros no período de programação de 2007-2013 para 
16,3 mil milhões de euros no período de 2014-2020. Estes valores incluem sobretudo 
financiamento para transportes urbanos ecológicos (2007-2013: 8,1 mil milhões de 
euros; 2014-2020: 12,8 mil milhões de euros), mas também para sistemas de 
transporte inteligentes (STI), ciclovias e transportes multimodais. Os projetos apoiados 
pelos FEEI são cofinanciados com recursos nacionais. 

11 O total de fundos atribuídos à RTE-T, no âmbito do MIE, eleva-se a 24 mil milhões 
de euros para o período de 2014-2020. No período em curso, o MIE está a ser 
orientado para os "nós urbanos", incluindo nas 88 cidades da UE que constituem 
pontos de entrada na rede principal da RTE-T8. À data da auditoria, o montante de 
financiamento do MIE destinado aos nós urbanos ascendia a 214 milhões de euros (1% 
do total). 

12 Desde 2014, o BEI concedeu empréstimos no valor de 48,2 mil milhões de euros, 
incluindo o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), para financiar 
projetos no setor dos transportes no seu conjunto, designadamente ferroviários, 
aéreos, marítimos e rodoviários, bem como na mobilidade urbana. Estes empréstimos 
destinam-se a projetos com um custo total de investimento superior a 25 milhões de 
euros e concebidos para serem respeitadores do clima, seguros, sustentáveis e 
inovadores. 

                                                      
8 Regulamento (UE) nº 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 

orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes 
(JO L 348 de 20.12.2013, p. 1). 



13 

 

Âmbito e método da auditoria 
13 Em 2014, o Tribunal publicou um relatório sobre a eficácia dos projetos de 
transportes urbanos9. A presente auditoria teve por finalidade examinar em que 
medida o apoio da UE contribui eficazmente para melhorar a mobilidade urbana de 
forma sustentável. Em especial, o Tribunal avaliou se: 

1) as cidades da UE registaram melhorias na mobilidade urbana sustentável desde o 
pacote de mobilidade urbana de 2013; 

2) as cidades seguiram as orientações da UE e orientaram o financiamento da União 
no sentido de alcançar uma mobilidade urbana mais sustentável; 

3) os projetos examinados se basearam em estratégias sólidas e se revelaram 
eficazes. 

14 A mobilidade urbana é um tema que afeta muitos cidadãos da UE, que são 
sensíveis ao tempo e dinheiro gastos em deslocações. Mais de metade deles considera 
o congestionamento como o problema mais grave que afeta a mobilidade10. A UE está 
a investir montantes substanciais para ajudar as cidades a melhorarem a sua 
mobilidade e a tornarem-na mais sustentável. O relatório do Tribunal deverá ajudar a 
Comissão, os Estados-Membros e as cidades a utilizarem os fundos de forma mais 
eficaz e eficiente na resposta aos desafios em causa, em especial no contexto da 
comunicação da Comissão denominada "Pacto Ecológico Europeu", de dezembro 
de 2019. 

15 A auditoria abrangeu os documentos estratégicos publicados a partir de 2013, 
ano em que a Comissão adotou o pacote de mobilidade urbana com a finalidade de 
reforçar o apoio às cidades europeias para enfrentarem os desafios da mobilidade 
urbana. O Tribunal examinou os documentos pertinentes disponibilizados pela 
Comissão, bem como pelos Estados-Membros, pelas cidades e por entidades terceiras. 
Realizou também entrevistas, análises de relatórios e avaliações dos dados dos 
projetos, incluindo os financiados pelo MIE. 

                                                      
9 Relatório Especial nº 1/2014, intitulado "Eficácia dos projetos de transportes urbanos 

apoiados pela UE". 

10 Eurobarómetro especial nº 422a, Quality of Transport: Report, dezembro de 2014. 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-12-08-eurobarometer_en. 

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-12-08-eurobarometer_en
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16 O Tribunal visitou oito cidades11 em quatro Estados-Membros (Itália, Alemanha, 
Espanha e Polónia) entre novembro de 2018 e abril de 2019, a fim de avaliar a 
disponibilidade e o conteúdo dos planos de mobilidade urbana sustentável (PMUS) e 
de outras estratégias e planos locais. Foram avaliados 15 projetos cofinanciados pela 
UE12 nas cidades visitadas (ver anexo I), sendo 14 apoiados pelos FEEI e um pelo FEIE. 
Além disso, realizaram-se visitas de estudo a Copenhaga e Estocolmo para explorar o 
potencial das taxas de congestionamento e do transporte em bicicleta. O Tribunal 
complementou a sua análise com um inquérito às 88 cidades que fazem parte da RTE-
T, com uma taxa de resposta superior a 30%, e com análises geoespaciais realizadas 
pelo Eurostat em seu nome, designadamente recorrendo à análise de grandes volumes 
de dados sobre o congestionamento. Quando necessário, apoiou-se nos 
conhecimentos especializados de quatro peritos externos em mobilidade urbana, em 
especial sobre os últimos desenvolvimentos neste domínio. 

  

                                                      
11 Leipzig, Hamburgo, Nápoles, Palermo, Varsóvia, Łódź, Madrid e Barcelona. Estas cidades 

foram selecionadas através de um conjunto de critérios, entre os quais os níveis de 
congestionamento, a população e a localização geográfica. 

12 Os projetos foram selecionados com base na maior probabilidade de levarem a uma 
mobilidade urbana mais sustentável ou de aumentarem a eficiência das infraestruturas 
existentes. 
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Observações 

A mudança radical na mobilidade urbana sustentável não se 
concretizou 

17 Para avaliar se a mobilidade se tornou mais sustentável, em consonância com as 
aspirações estabelecidas no pacote de mobilidade urbana, o Tribunal examinou a 
quota dos diferentes tipos de transporte, a poluição gerada pelos transportes, os níveis 
de congestionamento e a cobertura e acessibilidade dos transportes públicos nas 
cidades e zonas circundantes. 

Não existem provas de uma tendência clara para incentivar modos de 
transporte mais sustentáveis 

18 A plataforma europeia de gestão da mobilidade considera a "repartição modal" 
(isto é, a proporção em que os diferentes tipos de transporte são utilizados) como o 
melhor indicador da sustentabilidade da política de mobilidade de uma cidade. Na 
ausência de uma fonte de dados completos sobre a repartição modal na UE, o Tribunal 
recolheu elementos de prova no sítio Internet desta plataforma e complementou a sua 
análise com informações mais recentes obtidas a partir do inquérito que realizou e das 
visitas às oito cidades. 

19 Apenas 27 das 88 cidades inquiridas facultaram dados sobre a repartição modal. 
Uma análise desta repartição em 13 das cidades com dados comparáveis entre anos 
diferentes (ver figura 2) demonstra que, em duas delas (Antuérpia e Bordéus), a 
utilização de automóveis particulares diminuiu consideravelmente, enquanto em 
Budapeste aumentou 80%. 
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Figura 2 – Repartição modal de veículos particulares em 13 cidades entre 
2007 e 2017 

 
Fonte: análise do TCE com base em dados fornecidos pelas cidades e pela plataforma europeia para a 
gestão da mobilidade. 

20 Os resultados do inquérito do Tribunal demonstram também que, nas 14 cidades 
que facultaram dados sobre o tema, a repartição modal dos veículos particulares era, 
na maior parte dos casos, consideravelmente mais elevada na área metropolitana 
circundante do que na própria cidade (ver figura 3). 
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Figura 3 – Repartição modal de veículos particulares em 11 cidades e 
áreas metropolitanas circundantes 

 
Fonte: TCE, com base nas respostas ao seu inquérito sobre mobilidade urbana. 

A qualidade do ar melhorou nos nós urbanos, mas a poluição continua a 
exceder os níveis de segurança 

21 Embora as emissões de gases com efeito de estufa tenham diminuído na maioria 
dos setores entre 1990 e 2017, aquelas originadas pelos transportes aumentaram. 
Neste setor, o transporte rodoviário foi a categoria cujas emissões mais subiram: entre 
2014 e 2017, as emissões de CO2 aumentaram 45 milhões de toneladas (5%), o que 
representa 25% de todas as emissões nacionais de CO213. Das emissões atribuíveis aos 
transportes, 23% têm origem nas zonas urbanas. 

22 A poluição atmosférica nas cidades continua a ser prejudicial para a saúde 
humana. De um modo geral, registaram-se progressos na redução das emissões de 
dióxido de azoto (NO2) e de partículas em suspensão. Porém, de acordo com a Agência 
Europeia do Ambiente14, as normas definidas nas diretivas da UE relativas à qualidade 

                                                      
13 Agência Europeia do Ambiente, Annual European Union greenhouse gas 

inventory 1990-2017 and inventory report 2019, 27 de maio de 2019. 

14 https://airindex.eea.europa.eu/. 
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do ar ambiente continuam a ser desrespeitadas de forma generalizada nas cidades da 
União. 

23 As oito cidades visitadas pelo Tribunal são abrangidas pelos processos por 
infração da UE15 contra os respetivos Estados-Membros. Em setembro de 2019, todas 
estas cidades, com exceção de Leipzig e Palermo, continuavam a exceder os níveis de 
poluição permitidos. 

A mobilidade urbana dos utilizadores das estradas está a deteriorar-se 
devido ao congestionamento 

24 Na ausência de uma transição significativa para outras formas de transporte, o 
aumento do congestionamento (ver caixa 2) é uma indicação de que a mobilidade 
urbana dos utilizadores das estradas se está a deteriorar. 

Caixa 2 

Congestionamento 

O congestionamento tanto é um fenómeno físico relacionado com a forma como 
os veículos impedem a progressão uns dos outros à medida que a procura do 
limitado espaço rodoviário se aproxima da plena capacidade, como um fenómeno 
relativo associado às expectativas dos utilizadores quanto ao desempenho do 
sistema rodoviário16. O indicador mais comum do congestionamento do tráfego 
baseia-se na diferença entre a velocidade média registada em condições de 
circulação fluida (geralmente obtida por dados registados a meio da noite) e a 
observada em diferentes momentos do dia, convertida para um aumento 
(absoluto ou em percentagem) do tempo médio de percurso. 

                                                      
15 Ações judiciais contra os Estados-Membros que não apliquem o direito da UE. 

16 OCDE (2007), Managing Urban Traffic Congestion, 
https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_978928210150
6-en. 

https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_9789282101506-en
https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_9789282101506-en
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25 De acordo com dados da TomTom17, entre 2013 e 2018 o congestionamento 
agravou-se em 25 dos 37 nós urbanos para os quais estavam disponíveis dados. Esta 
tendência foi observada também em todas as cidades visitadas pelo Tribunal. O mapa 
da imagem 1 mostra que um percurso de 30 minutos de automóvel em Barcelona 
corresponde a uma distância menor do que em 2012. O anexo II apresenta mapas 
semelhantes para as restantes cidades visitadas. 

Imagem 1 – Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas 
de ponta em 2012 e em 2019 – Barcelona 

 
Fonte: análise do Eurostat para o TCE. 

26 Contudo, o Tribunal nota que, embora o custo e a comodidade sejam também 
fatores, em sete das oito cidades continua geralmente a ser mais eficiente em termos 
de tempo utilizar um veículo particular do que os transportes públicos. A imagem 2 
ilustra que é mais demorado chegar à estação de comboios central de Nápoles através 
de transportes públicos do que num automóvel particular. O Tribunal constatou que 
apenas em Madrid existiam algumas partes da cidade onde o acesso à estação de 
Atocha, uma das duas principais estações de comboios, era mais rápido através de 

                                                      
17 Um fornecedor de dados sobre tráfego. 
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transportes públicos (ver imagem 3). O anexo II apresenta mapas semelhantes para as 
restantes cidades visitadas. 

Imagem 2 – Acessibilidade comparativa da estação de comboios de 
Nápoles através de automóvel e de transportes públicos 

 
Fonte: análise do Eurostat para o TCE. 
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Imagem 3 – Acessibilidade comparativa da estação de comboios de 
Madrid - Atocha através de automóvel e de transportes públicos 

 
Fonte: análise do Eurostat para o TCE. 

A cobertura e a acessibilidade dos transportes públicos nas cidades têm 
vindo a melhorar 

27 Transportes públicos de boa qualidade são fundamentais para uma mobilidade 
urbana sustentável, pois proporcionam, juntamente com a "mobilidade ativa" 
(transporte baseado na atividade física humana, como andar a pé ou de bicicleta), uma 
alternativa à utilização de automóveis particulares. Bons transportes públicos exigem, 
entre outros fatores, facilidade de acesso (que uma grande parte da população 
disponha de uma infraestrutura de transportes públicos na proximidade), frequência, 
velocidade e um grau elevado de conectividade à rede. As cidades têm podido utilizar 
fundos da UE para ajudar a expandir as redes de transportes públicos mediante 
investimentos em linhas de metro e de elétrico e em material circulante (ver 
ponto 36). 

28 Um relatório de 2019 da OCDE mostra que a percentagem da população que vive 
perto de instalações de transportes públicos alcança, em algumas cidades, níveis muito 
elevados (ver quadro 1). Nas zonas periféricas, esses níveis são mais baixos — ver o 
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exemplo de Palermo na imagem 4, que mostra que partes significativas da população 
são pouco servidas por transportes públicos. 

Imagem 4 – Densidade populacional e cobertura de transportes públicos 
em Palermo 

 
Fonte: análise do TCE com base em dados publicados pelo ISTAT e pelo município de Palermo. 

29 Porém, como estas cidades atraem trabalhadores pendulares dos municípios 
circundantes, a oferta de transportes públicos na periferia e a facilidade de ligação ao 
resto da rede determinam se estas pessoas optam por chegar à cidade em veículos 
particulares ou em transportes públicos, independentemente da qualidade destes 
últimos dentro da cidade. 
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Quadro 1 – Cobertura dos transportes públicos 

Cidade Dentro da cidade Área metropolitana 

Leipzig 99,9% 70,7% 

Hamburgo 99,9% 99,5% 

Nápoles 53,5% 48,5% 

Madrid 99,9% 96,7% 

Varsóvia 100,0% 84,8% 

Média* 95,6% 87,9% 
* A média inclui as 81 cidades que dispunham de dados GTFS, de entre as 121 cidades abrangidas pelo 
relatório do Fórum Internacional de Transportes. 

Fonte: Fórum Internacional de Transportes, 2019. 

30 A menor cobertura dos transportes públicos nas zonas pendulares periféricas e o 
facto de a maioria das linhas na periferia terem como origem e destino o centro, ao 
passo que cada vez mais deslocações são feitas entre subúrbios, contribui para que a 
repartição modal dos veículos particulares nesses locais seja mais elevada do que no 
interior das cidades (ver figura 3). 

A Comissão intensificou o seu apoio, mas os progressos na 
mobilidade urbana sustentável foram limitados por uma série 
de fatores 

31 O Tribunal avaliou o apoio prestado pela Comissão aos Estados-Membros em 
termos de documentos estratégicos e de orientações, e em que medida os 
Estados-Membros os utilizaram. Além disso, analisou o apoio financeiro prestado pela 
Comissão no âmbito dos FEEI e do MIE, a fim de avaliar se os fundos foram utilizados 
em conformidade com o objetivo de progredir para uma mobilidade urbana mais 
sustentável. 

A Comissão elaborou políticas e emitiu orientações, embora estas nem 
sempre tenham sido seguidas pelos Estados-Membros 

32 A Comissão publicou vários documentos estratégicos (ver figura 1) e, para apoiar 
os objetivos das suas políticas, emitiu e atualizou regularmente um conjunto de 
orientações. Complementou-as com conferências e seminários sobre a matéria, 
visando melhorar a sua adoção e aumentar a sensibilização nas cidades da UE para a 
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necessidade de estabelecer uma estratégia integrada no domínio da mobilidade 
urbana sustentável. 

33 No pacote de mobilidade urbana de 2013, indicava-se que eram lentos os 
progressos registados na implantação de modos de mobilidade urbana mais 
sustentáveis e declarava-se a necessidade de uma mudança radical. As medidas 
referidas para reforçar o apoio às cidades da UE consistiram principalmente na recolha 
e divulgação de informações e aconselhamento e em iniciativas de investigação e 
intercâmbio de experiências. Estas medidas destinam-se a fazer face aos desafios da 
mobilidade urbana quanto ao congestionamento do tráfego, às emissões de CO2 

provenientes dos transportes, à exposição nociva aos poluentes atmosféricos e ao 
número de mortes na estrada. As atividades de apoio incluíram as seguintes: 

— criação da plataforma ELTIS18, que funciona como "observatório" da mobilidade 
urbana (ou seja, um repositório de dados) e um balcão único para os planos de 
mobilidade urbana sustentável (PMUS); 

— orientações sobre os PMUS, que se encontravam em atualização à data da 
auditoria, complementadas por seis conferências sobre estes planos; 

— aconselhamento sobre oportunidades de financiamento; 

— apoio à realização de testes e à implantação de soluções inovadoras de 
mobilidade urbana através de iniciativas como a CIVITAS19 e a Parceria Europeia 
de Inovação "Cidades e Comunidades Inteligentes"20. 

34 Os dados são carregados para o sítio Internet da Comissão dedicado ao ELTIS 
numa base voluntária e podem não refletir a situação mais recente. No entanto, o 
inquérito realizado pelo Tribunal confirmou as provas retiradas desta plataforma 
segundo as quais, à data da auditoria e embora algumas cidades estejam a desenvolver 
esforços nesse sentido, muitos nós urbanos ainda não dispunham de PMUS. 

35 Ao abrigo da atual legislação, o ambiente é um dos domínios mais importantes 
em que a UE pode exercer uma influência direta sobre os Estados-Membros. Com a 
sua legislação nesta matéria, a União criou um forte incentivo para que as cidades 
tomem medidas para evitar o risco de violação dos limiares ambientais. A legislação 

                                                      
18 Serviço Europeu de Informação sobre os Transportes Locais: https://www.eltis.org. 

19 https://civitas.eu/. 

20 https://eu-smartcities.eu. 

https://www.eltis.org/pt
https://civitas.eu/
https://eu-smartcities.eu/
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ambiental inclui também a adoção de normas de emissão mais rigorosas para os 
veículos de transporte rodoviário e metas ambiciosas para a contratação pública 
relativa a veículos ecológicos. Estas iniciativas visaram reduzir o nível de emissões 
atribuíveis aos transportes e levaram, em casos isolados, a encerramentos temporários 
de ruas específicas a veículos a gasóleo (Hamburgo, ver ponto 51). 

No período de 2014-2020, foram atribuídos mais fundos da UE à 
mobilidade urbana sustentável, mas um PMUS não é habitualmente uma 
condição para o financiamento 

36 Para apoiar o objetivo estratégico de tornar a mobilidade urbana mais 
sustentável, no período de 2014-2020 o financiamento proveniente dos FEEI para a 
mobilidade urbana aumentou 46% em comparação com o período anterior (ver 
ponto 10). Este incremento denotou uma clara mudança de orientação, uma vez que, 
por exemplo, as dotações para estradas não pertencentes à RTE-T diminuíram 25%, 
passando de 20,8 mil milhões de euros para 15,5 mil milhões de euros. O montante de 
12,8 mil milhões de euros destinado a "transportes urbanos ecológicos" no período de 
2014-2020 é a dotação mais elevada dos diferentes domínios de intervenção 
relacionados com os transportes (ver anexo III). Os grandes projetos orientados para a 
mobilidade urbana consistiram principalmente em investimentos em linhas de metro 
ou de elétrico e em material circulante. 

37 As cidades da UE não têm de seguir as orientações da Comissão nem dispor de 
PMUS, ou mesmo de uma estratégia nacional global de transporte urbano, para que os 
projetos urbanos beneficiem de financiamento da UE. Esta situação ocorre apesar de o 
congestionamento dos nós urbanos poder prejudicar gravemente a eficiência da rede 
RTE-T, que é apoiada por fundos do MIE em toda a UE. 

38 Dois dos quatro Estados-Membros visitados pelo Tribunal impuseram que as 
cidades dispusessem de um PMUS como condição de elegibilidade para beneficiarem 
de fundos nacionais ou da UE: 

— em Itália, o Ministério das Infraestruturas e dos Transportes nacional emitiu um 
decreto em 2017 que exigia que as cidades com mais de 100 000 habitantes 
adotassem um PMUS em conformidade com as orientações da Comissão antes de 
outubro de 2019 (prazo posteriormente prorrogado por um ano) para que fossem 
elegíveis para fundos nacionais destinados às infraestruturas de transportes 
públicos. Essa obrigação resultou num aumento do número de cidades que 
iniciaram o processo de adoção de PMUS; 
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— em Espanha, a administração nacional impôs a adoção de um PMUS como 
condição para a concessão às administrações regionais e locais de fundos 
estruturais da UE destinados aos transportes públicos urbanos ou metropolitanos 
no período de programação de 2014-2020. Estes planos devem estar em 
conformidade com a estratégia nacional de mobilidade sustentável. Segundo as 
autoridades espanholas, esta obrigação levou a maioria das cidades com mais de 
50 000 habitantes a adotar PMUS. 

39 Impor a adoção de um PMUS como condição de financiamento revelou-se, assim, 
um forte incentivo para que as cidades desenvolvessem estratégias de mobilidade 
urbana em Itália e em Espanha. No entanto, em nenhuma das cidades visitadas nesses 
países foi realizada uma avaliação externa da qualidade dos PMUS adotados. Por 
conseguinte, existe o risco de o processo de adoção se tornar uma formalidade 
administrativa para ter acesso aos fundos e de o PMUS poder, assim, não ter a 
qualidade necessária para impulsionar melhorias na mobilidade urbana. 

40 Em 2019, a Comissão começou a focar a questão da mobilidade urbana nas suas 
recomendações específicas por país (REP), no âmbito do processo do Semestre 
Europeu. Antes de 2019, as REP apenas mencionavam esporadicamente a mobilidade 
urbana e o congestionamento (ver quadro 2). Para o próximo período de 
programação, a Comissão propôs reforçar a ligação entre a utilização do financiamento 
da UE e as REP21, mas não é claro se esta proposta, que em janeiro de 2020 ainda 
estava a ser debatida pelas autoridades legislativas, será mantida até à versão final da 
legislação. 

                                                      
21 Parecer nº 6/2018 do TCE sobre a proposta de Regulamento Disposições Comuns para o 

período de 2021-2027. 
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Quadro 2 – Recomendações específicas por país relativas ao 
congestionamento, à mobilidade urbana e aos transportes sustentáveis 

 
Fonte: análise do TCE com base nas recomendações específicas por país emitidas pela Comissão. 

Há vários fatores que afetam a eficácia do apoio da Comissão a uma 
mobilidade urbana mais sustentável 

41 O Tribunal identificou dois domínios importantes em que as cidades enfrentam 
desafios que limitam a eficácia do apoio da Comissão: o financiamento das exigências 
da mobilidade urbana sustentável e o desenvolvimento de políticas coerentes em 
matéria de estacionamento, zonas sem carros e bicicletas. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bélgica C/T T C/T C/T C/T C/U/T
Bulgária N N N N T T
Rep. Checa N N T N N U/T
Dinamarca N N N T N C/T
Alemanha N T N N N C/U/T
Estónia T N T T N C/T
Irlanda N N T N C/U/T T
Grécia / / / / / T
Espanha T T N N T T
França T N N N N N
Croácia N N N N N U/T
Itália T T T N N U/T
Chipre / / N N N C/U/T
Letónia T N N N N T
Lituânia N N N N N U/T
Luxemburgo N N N C T C/T
Hungria T N N T N C/U/T 
Malta T T C/T C/T C/T C/T
Países Baixos N N N N N C
Áustria T N N N N N
Polónia T T T C/T C/T C/T
Portugal T T N N N N
Roménia T T N T T C/U/T
Eslovénia N N N N N T
Eslováquia N T N N N U/T
Finlândia N N N T N C/T
Suécia N N N N N T
Reino Unido N N N C T C/T

N - Não
C - Congestionamento
U - Mobilidade urbana
T - Transportes 
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Necessidades de financiamento dos transportes públicos urbanos 

42 Uma rede de transportes públicos eficiente e eficaz é uma condição essencial 
para incentivar os cidadãos a fazerem a transição para modos de transporte mais 
sustentáveis. O compromisso financeiro necessário vai além dos investimentos nas 
infraestruturas de transportes públicos e no material circulante (aos quais a UE pode 
prestar apoio financeiro) e estende-se aos custos operacionais e de manutenção, que 
podem ser significativos (ver caixa 3) e aos quais a UE não presta apoio financeiro. 

Caixa 3 

Custos operacionais dos transportes públicos – exemplos das cidades 
visitadas 

Em 15 anos, os custos de funcionamento dos transportes públicos em Barcelona 
mais do que duplicaram, passando de 646 milhões de euros em 2003 para 
1 373 milhões de euros em 2017. Durante este período, a contribuição nacional 
aumentou até chegar a 200 milhões de euros em 2010, mas tem vindo a diminuir 
desde então e, à data da auditoria, era ligeiramente superior a 100 milhões de 
euros. 

Em Madrid, os custos de funcionamento dos transportes públicos aumentaram de 
1 684 milhões de euros em 2013 para 2 014 milhões de euros em 2016, embora 
posteriormente tenham diminuído para 1 842 milhões de euros em 2017. Neste 
período, as contribuições das autoridades nacionais diminuíram 
consideravelmente. 

Em Hamburgo, os custos dos transportes públicos têm vindo a aumentar, 
sobretudo em consequência do alargamento do elétrico rápido. Segundo as 
autoridades de Hamburgo, a partir de 2020 estes custos vão ascender a várias 
centenas de milhões de euros por ano. Para cobrir parte do aumento, os preços 
dos bilhetes subiram mais de 20% entre 2012 e 2016. 

Leipzig aumentou também os preços dos passes mensais, em mais de 40% entre 
2011 e 2018, para suportar parte dos seus crescentes custos de exploração. 

43 As cidades financiam alguns dos custos de funcionamento dos transportes 
públicos através da cobrança de bilhetes, o que, no entanto, apenas assegura parte 
dos custos. Nas cidades visitadas, a parte das despesas cobertas por bilhetes variava 
entre 81% em Hamburgo e 8% em Palermo22. A União Internacional dos Transportes 

                                                      
22 A evasão ao pagamento de bilhete pelos passageiros também tem efeitos. Por exemplo, em 

Nápoles, segundo a empresa municipal de transportes, representa cerca de 33%. 
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Públicos disponibilizou ao Tribunal dados de 41 cidades da UE que tinha examinado, 
demonstrando que, em quase dois terços delas, a receita de bilhetes representava 
menos de 60% dos custos de funcionamento. O inquérito do Tribunal permitiu retirar 
conclusões semelhantes. 

44 As dificuldades financeiras em causa refletem-se na idade da frota de veículos 
(ver anexo IV). A título de exemplo, em Nápoles, no início de 2013, a idade média dos 
500 autocarros era de 11,5 anos e, devido aos problemas de fiabilidade, menos de 65% 
estavam disponíveis para utilização diária. Apesar da substituição de alguns 
autocarros, a idade média aumentou para 13,4 anos em novembro de 2018, tendo as 
autoridades municipais comunicado que esta deterioração progressiva do serviço de 
transportes públicos levava a um aumento da utilização de automóveis. Do mesmo 
modo, em Palermo, apenas estava disponível para utilização diária 71% da frota de 
autocarros, com idade média superior a 12 anos. 

45 Segundo um relatório da Comissão publicado em 201923, estima-se que os 
transportes na UE tenham um custo total para a sociedade de 987 milhões de euros, 
repartido entre custos ambientais (44%), de acidentes (29%) e de congestionamento 
(27%). No que respeita ao transporte de passageiros, os automóveis particulares 
representam 565 mil milhões de euros, o que corresponde a 0,12 euros/km de custos 
externos, em comparação com 19 mil milhões de euros (0,04 euros/km) para os 
autocarros urbanos ou interurbanos. As portagens e os impostos (sobre o combustível 
e a propriedade) pagos pelos utilizadores de automóveis particulares cobrem 
267 mil milhões de euros, que não chegam a metade desses custos. Para fazer face aos 
elevados custos dos transportes urbanos, o referido relatório indicava opções 
destinadas a aumentar a parte dos custos totais suportada pelos utilizadores de 
automóveis particulares, designadamente o recurso a regimes específicos de tarifação 
rodoviária nas zonas urbanas. 

46 Outro fator que contribui para o aumento dos custos é a falta de harmonização 
de normas entre as diferentes linhas de elétrico e de metro, o que reduz a 
concorrência no mercado. Em Nápoles, por exemplo, este fator leva a que apenas 
muito poucas empresas produzam comboios segundo as normas exigidas, o que 
acarreta também atrasos. Em Varsóvia, em contrapartida, as duas linhas de metro 
seguem as mesmas normas, o que levou a ganhos de eficiência durante a construção 
da segunda linha, nomeadamente a possibilidade de utilização de depósitos da 
primeira linha de metro durante esta construção. A alteração das normas técnicas 

                                                      
23 Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities, 

Comissão Europeia, 2019. 
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vigentes para outras a nível da UE de modo a reduzir os custos colocaria às cidades 
dificuldades consideráveis cuja resolução seria dispendiosa. Além disso, muitas vezes 
há que ultrapassar obstáculos políticos para chegar a uma maior cooperação entre 
diferentes cidades. 

Coerência das políticas 

47 O Tribunal examinou se as políticas de mobilidade urbana das cidades estavam a 
responder de forma coerente à necessidade de melhorar a sustentabilidade, 
centrando-se nas políticas de estacionamento, na aplicação de taxas de 
congestionamento e na disponibilização de equipamentos para ciclistas. 

48 As cidades visitadas pelo Tribunal adotaram políticas de estacionamento 
destinadas a desencorajar a utilização de veículos particulares nas cidades, quer 
aumentando as taxas de estacionamento, quer diminuindo o número de lugares. Em 
Leipzig, por exemplo, foram criados espaços de estacionamento para bicicletas em 
substituição de lugares de estacionamento para automóveis, reduzindo assim a 
disponibilidade destes últimos e aumentando a atratividade da bicicleta (ver 
imagem 5). 
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Imagem 5 – Leipzig: estacionamento para bicicletas em substituição de 
estacionamento para automóveis 

 
Fonte: Tribunal de Contas Europeu. 

49 No entanto, houve vários casos em que as políticas de estacionamento não eram 
coerentes com políticas de mobilidade urbana sustentável: 

o na Polónia, especialmente em Varsóvia, a multa por não pagar estacionamento é 
inferior à aplicada por não pagar bilhete nos transportes públicos; 

o também na Polónia, mesmo em locais em que o estacionamento na berma da 
estrada é proibido, continua a ser possível estacionar no passeio (ver imagem 6), 
reduzindo o espaço disponível para os peões. 
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Imagem 6 – Varsóvia: o sinal informa que "a proibição de 
estacionamento não se aplica aos passeios" 

 
Fonte: TCE. 

50 Outras formas de desencorajar a utilização de veículos particulares são a criação 
de zonas sem carros e a aplicação de taxas de congestionamento: 

o em 2018, Madrid criou uma zona de circulação restrita de 472 hectares (Madrid 
Central – ver caixa 4), o que provocou uma diminuição da poluição por NO2; 

o em Barcelona, as viaturas perderam espaço rodoviário através da criação de 
"superquarteirões", que cobrem nove quarteirões residenciais com uma área de 
400 m x 400 m e estão rodeados por ruas em que se concentra o tráfego, 

Caixa 4 – Contribuição da zona de Madrid Central para a redução da 
poluição 

A zona de Madrid Central entrou em funcionamento em março de 2019. Os dados 
recolhidos em maio de 2019 na Plaza del Carmen (a única estação de medição na 
zona de Madrid Central) mostram que a poluição por NO2 diminuiu 45% em 
relação a maio de 2018. Nas 24 estações de Madrid em que é medido, este tipo de 
poluição baixou, em média, 24%. Além disso, a poluição sonora também diminuiu. 



33 

 

incluindo os autocarros. Nas ruas interiores, a circulação de automóveis é 
proibida ou limitada a uma velocidade baixa. Os superquarteirões são um 
exemplo de como as cidades podem dar prioridade às deslocações a pé e de 
bicicleta, retirando espaço público ao estacionamento e dando-o aos cidadãos; 

o Palermo criou uma zona sem carros de 4 hectares e prevê duplicar o seu 
tamanho. Além disso, pretende reduzir o espaço disponível para os automóveis 
de modo a expandir a rede de elétricos; 

o algumas cidades, incluindo Estocolmo e Valeta, aplicaram taxas de 
congestionamento e comunicaram que estas ajudaram a reduzir 
consideravelmente o congestionamento, contribuindo de forma significativa para 
modos de transporte mais sustentáveis. As receitas provenientes destas taxas 
proporcionam ainda recursos financeiros para melhorar os transportes públicos. 

51 No entanto, o Tribunal constatou que o conceito de taxas de congestionamento 
não foi amplamente utilizado e que houve situações em que as zonas de tráfego 
limitado não foram aplicadas de forma coerente: 

o apenas um número muito reduzido de cidades aplicou estas taxas, apesar dos 
seus potenciais benefícios em termos da redução do congestionamento, do 
aumento da sustentabilidade e da geração de receitas adicionais. Esta situação 
pode explicar-se, em parte, pelos contextos específicos de cada cidade. A título de 
exemplo, uma cidade pode estar relutante em ponderar a introdução de uma taxa 
de congestionamento se esta a tornar menos apelativa para os cidadãos e as 
empresas do que as cidades vizinhas que não apliquem essa taxa; 
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Imagem 7 – Rua em Hamburgo com proibição temporária de automóveis 
a gasóleo mais antigos 

 
Fonte: TCE, com base em dados publicados pelas autoridades de Hamburgo. Mapa: © QGIS. 

o para cumprir os limiares de qualidade do ar, Hamburgo instituiu proibições 
temporárias de veículos a gasóleo mais antigos numa rua, perto da qual se 
concentram cinco das 15 estações de medição da qualidade do ar da cidade (ver 
mapa da imagem 7). Estas medidas podem melhorar os indicadores, mas é pouco 
provável que melhorem significativamente a qualidade do ar numa grande 
cidade. 

52 O potencial das deslocações de bicicleta para aumentar a sustentabilidade da 
mobilidade urbana é considerável. Em Copenhaga, cerca de 40% das deslocações para 
o trabalho são feitas de bicicleta, e tanto Antuérpia como Bordéus conseguiram 
também reduzir consideravelmente a utilização de veículos particulares (ver ponto 19) 
devido à expansão das suas redes de ciclovias24. Os dados de Leipzig demonstram que 
os custos tanto de manutenção como de investimento das ciclovias são muito 
inferiores aos de todos os outros meios de transporte. 

                                                      
24 Segundo o "Copenhagenize Index" (www.copenhagenizeindex.eu), que classifica as cidades 

da Europa onde é mais fácil andar de bicicleta, Antuérpia é a 4ª classificada e Bordéus a 6ª. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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53 Apesar dos potenciais benefícios da utilização de bicicletas e do menor custo de 
investimento das infraestruturas associadas, o Tribunal constatou que, em muitas 
cidades, não existia um compromisso claro no sentido de melhorar as ciclovias: 

o em muitas cidades visitadas, os níveis de utilização de bicicletas são baixos. Por 
exemplo, a extensão das ciclovias em Nápoles era inferior a 20 km e a repartição 
modal da bicicleta em Madrid e em Barcelona situava-se entre 1% e 2%. O plano 
de Barcelona previa uma repartição modal de 2,5% para a utilização de bicicletas 
em 2018, enquanto o plano diretor de Madrid para 2008-2016 relativo à 
mobilidade em bicicleta levou a uma repartição modal final de apenas 1,2% 
em 2016. Este plano foi revisto em 2016, com um novo objetivo de 5% em 2025; 

o eram poucos os planos das cidades visitadas que contemplavam metas para a 
utilização de bicicletas. Quando existentes, essas metas eram por vezes 
combinadas com as deslocações a pé; 

o também não existem metas claras para o número ou tipo de ciclovias a construir. 
Em algumas cidades, como Madrid, estas não estão totalmente separadas do 
tráfego motorizado ou dos peões nos passeios. 

54 Os dados facultados pelas cidades sobre a repartição modal e as informações 
recolhidas nas cidades visitadas, tais como Madrid e Barcelona, demonstram que 
existe um risco considerável de que os aumentos da mobilidade ativa, como as 
deslocações de bicicleta e a pé, decorram de mudanças com origem nos transportes 
públicos e não na utilização de automóveis particulares. Em Antuérpia, por exemplo, 
tanto a utilização de automóveis particulares como de transportes públicos diminuiu 
entre 2013 e 2017, respetivamente 4,4% e 2,8%, enquanto a percentagem das 
deslocações de bicicleta aumentou 7,3% no mesmo período; em Lisboa, a parcela dos 
transportes públicos diminuiu de 34% em 2013 para 22% em 2017. O risco de aumento 
da utilização do automóvel é maior em períodos de redução dos preços dos 
combustíveis. Em Hamburgo e em Leipzig, por exemplo, os preços dos combustíveis 
diminuíram consideravelmente entre 2012 e 2018, enquanto os preços dos bilhetes 
registaram um aumento que chegou aos 40%. 

55 Os casos citados ilustram a importância de não só tornar os transportes públicos 
e a mobilidade ativa mais apelativos, mas também tomar medidas concretas para 
dissuadir as pessoas de utilizarem os seus automóveis. 

56 A aplicação de muitas das medidas positivas constatadas pelo Tribunal necessitou 
de uma forte liderança política e uma comunicação eficaz. Convencer os cidadãos a 
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passarem do conforto dos seus veículos para outras formas de transporte é 
frequentemente um desafio. A introdução da taxa de congestionamento em 
Estocolmo, por exemplo, necessitou de uma primeira fase de ensaio antes de poder 
ser plenamente aplicada. Apesar de os cidadãos terem inicialmente resistido à ideia, 
agora não gostariam de voltar à situação anterior sem taxas de congestionamento. 
Barcelona e Leipzig, por seu lado, destacaram ambas a importância de uma 
comunicação eficaz sobre os potenciais benefícios das soluções propostas antes da 
introdução dos superquarteirões e da redução dos espaços para os veículos 
particulares, respetivamente. 

Alguns projetos examinados não foram totalmente eficazes e 
alguns não se basearam em estratégias sólidas 

57 O Tribunal avaliou a eficácia dos 15 projetos da UE examinados, bem como se 
assentavam em estratégias sólidas e se os planos a nível local eram coerentes com os 
grandes princípios estabelecidos pela Comissão nos seus documentos estratégicos e 
orientações. 

Alguns projetos não foram tão eficazes como previsto 

58 Nem todos os projetos auditados foram totalmente eficazes. O Tribunal 
constatou várias situações em que os níveis de utilização foram inferiores aos 
previstos: 

— os projetos em Nápoles e Palermo que visavam aumentar a utilização de 
autocarros e elétricos (excluindo a aquisição de autocarros em Nápoles) sofreram 
atrasos consideráveis. Após a sua conclusão, o número real de passageiros foi 
significativamente inferior ao previsto; 

— os projetos em Varsóvia e Łódź foram concluídos como esperado e melhoraram 
os transportes públicos à disposição dos cidadãos, mas não levaram a alterações 
significativas na repartição modal. Na sequência da execução do projeto de 
material circulante de elétricos em Łódź, a rede de elétrico melhorou, mas o 
número de passageiros dos transportes públicos não aumentou em relação 
a 2014, data de início do projeto (esta foi a meta fixada quando da sua 
aprovação), ao passo que o congestionamento aumentou; 

— em Barcelona, a construção da faixa de rodagem para veículos de transporte 
público ou com elevada ocupação sofreu atrasos consideráveis e derrapagens de 
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custos, não tendo atingido os seus objetivos em termos do número de veículos 
que a utilizam. 

59 A extensão da linha 11 do metro de Madrid pressupôs que o tráfego aumentaria 
em consequência da construção de um novo centro comercial. Este localizava-se na 
proximidade de outros já existentes e encerrou pouco depois da abertura da nova 
linha de metro, o que resultou num número de utilizadores 45% inferior ao previsto. O 
Tribunal constatou várias razões que contribuíram para a reduzida eficácia dos 
projetos visitados, que consistiram em lacunas nas fases tanto de planeamento como 
de execução: 

— a linha de elétrico de Palermo foi concebida desde o início para depender de 
outros projetos de transporte executados por outros operadores, expondo-a ao 
risco de atrasos na execução destes, o que se veio a concretizar. A eficácia do 
projeto foi também prejudicada pela falta de integração da bilhética entre os 
diferentes operadores, tendo os passageiros de comprar vários bilhetes para 
chegar de elétrico ao centro da cidade; 

— em Barcelona, a faixa de rodagem para veículos de transporte público ou com 
elevada ocupação consistiu numa faixa suplementar, que em alguns troços foi 
construída acima de uma autoestrada existente. O projeto permitiu poupanças de 
tempo de cerca de quatro minutos, o que não constituiu um incentivo suficiente 
para os utilizadores de veículos particulares passarem a utilizar esta nova faixa, a 
finalidade do projeto; 

— no caso da extensão da linha de metro de Nápoles, as autoridades locais não 
adquiriram a tempo novas composições de metro. Em consequência, o mesmo 
número de composições tinha de servir o maior comprimento da linha, levando a 
uma redução da frequência e do nível do serviço. 

Os projetos nem sempre se basearam em estratégias sólidas de 
mobilidade urbana 

60 O Tribunal constatou vários casos em que os projetos financiados pela UE não se 
basearam em estratégias sólidas, fossem planos de mobilidade urbana sustentável 
(PMUS) ou outras estratégias setoriais. As insuficiências das estratégias incluem a falta 
de dados completos e de metas adequadas, bem como uma coordenação insuficiente 
com outros planos e políticas. 
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Falta de dados pertinentes e fiáveis 

61 Todas as políticas e estratégias devem ter início num diagnóstico sólido, para o 
qual é necessária a recolha de dados pertinentes e fiáveis. No entanto, não existe um 
conjunto comum de indicadores relativos à mobilidade urbana a nível europeu, e nem 
todos os Estados-Membros recolhem sistematicamente dados pertinentes. A obtenção 
de dados significativos para a presente auditoria junto das cidades e dos 
Estados-Membros foi um desafio de monta. A ausência de dados de boa qualidade 
dificulta que a Comissão tenha uma imagem fiável do estado da mobilidade urbana na 
UE e, por conseguinte, desenvolva iniciativas políticas adequadas. 

62 Com o ELTIS (ver ponto 33), a Comissão estabeleceu um observatório da 
mobilidade urbana para recolher exemplos de boas práticas e experiências das cidades 
da União. Além disso, à data da auditoria, estava a realizar um projeto-piloto com 
cerca de 50 cidades da UE que visa criar um conjunto comum de indicadores de 
mobilidade urbana para servirem de orientação para a recolha de dados. Segundo as 
informações disponibilizadas pela Comissão, o projeto definiu 21 indicadores que as 
cidades podem utilizar para avaliar as políticas de mobilidade urbana de forma 
normalizada. 

63 Alguns Estados-Membros, como a Itália, a Alemanha e a Espanha, também 
começaram a criar observatórios da mobilidade urbana e a recolher dados 
significativos das cidades, com orientações e normas que os tornam comparáveis e 
coerentes ao longo do tempo. Contudo, o Tribunal constatou que os dados facultados 
pelos observatórios nem sempre correspondem aos disponibilizados pelos municípios. 

64 Apenas 30 das 88 cidades inquiridas pelo Tribunal facultaram alguns dos dados 
solicitados, e nenhuma disponibilizou todo o conjunto de dados. Pouco mais de 
metade das cidades que responderam ao inquérito disponibilizou dados sobre a 
repartição modal em 2016 ou 2017 e menos ainda apresentaram dados de anos 
anteriores. Do mesmo modo, apenas um número muito reduzido de cidades facultou 
dados pertinentes e pormenorizados sobre os níveis de congestionamento. 

65 O Tribunal constatou ainda que algumas cidades não utilizaram plenamente os 
instrumentos do sistema de informação geográfica que estão agora disponíveis para 
analisar as suas redes de transporte urbano. Frequentemente, limitaram a análise aos 
dados básicos (por exemplo, a "distância até à paragem de transportes públicos mais 
próxima"), sem uma análise completa da procura. Esta deve ter em conta, no mínimo, 
os fluxos e as frequências dos transportes públicos e a acessibilidade de 
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destinos-chave, como hospitais, escolas e locais de trabalho, por diferentes modos de 
transporte. 

Falta de metas quantificadas e de planos operacionais para aplicar as estratégias 

66 Em vários casos, as estratégias não definiram quaisquer objetivos ou metas em 
termos de resultados ou de repartição modal. Das oito cidades visitadas, três fixaram 
metas específicas para a repartição modal: 

— no seu plano de transportes de 2015, Leipzig fixou metas para a repartição modal 
de todos os modos de transporte respeitadores do ambiente e utilizou-as para 
elaborar diferentes cenários; 

— de modo semelhante, Barcelona elaborou três cenários de intervenção possíveis e 
definiu metas específicas para a opção escolhida, com metas para a mobilidade 
ativa, tendo avaliado regularmente os progressos; 

— Madrid definiu tanto uma meta genérica de redução do tráfego em 6% como 
metas específicas em termos de repartição modal de veículos particulares, 
transportes públicos e mobilidade ativa. 

Outras cidades não definiram metas de todo ou apenas o fizeram para alguns modos 
de transporte: 

— Hamburgo fixou metas apenas para as deslocações de bicicleta e não para outros 
modos de transporte; 

— Varsóvia definiu metas operacionais em termos de taxas de satisfação dos 
habitantes com a qualidade dos espaços públicos e do ambiente natural na 
cidade, mas sem metas específicas em termos de repartição modal; 

— em Nápoles, Palermo e Łódź, não havia metas específicas em termos de 
repartição modal. O plano de tráfego urbano de Palermo tem o objetivo genérico 
de fazer a transição para modos de transporte menos poluentes e com menor 
consumo específico de energia, mas não fixou metas concretas a atingir. Em Łódź, 
a análise realizada pela autoridade responsável pelos transportes para determinar 
a repartição modal incluiu bicicletas e motociclos na mesma categoria, apesar das 
diferenças inerentes em termos de sustentabilidade e de utilização do espaço 
público. 
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67 Muitas vezes, as cidades tinham adotado estratégias pertinentes mas os seus 
planos de execução apresentavam insuficiências, designadamente indicações pouco 
claras sobre as prioridades, os custos e as fontes de financiamento: 

— em Palermo, o plano estratégico para a mobilidade sustentável previa 
intervenções a curto, médio e longo prazo e incluía a calendarização das obras e 
os custos previstos, bem como a definição de prioridades a curto-médio prazo e a 
médio-longo prazo, com base sobretudo nas necessidades económicas; 

— em Nápoles, o plano estratégico baseou-se em planos setoriais desatualizados, 
não foi complementado por um plano de execução e não especificou o modo 
como seria dada prioridade às diferentes ações; 

— em Leipzig, o plano inclui os princípios de planeamento e as metas globais, mas 
não dispõe, por exemplo, de uma lista de medidas com o respetivo financiamento 
ou calendário, remetendo em vez disso para medidas relativas a setores 
específicos apresentadas noutros planos; 

— Hamburgo desenvolveu uma série de ações possíveis ("Thementicher"), mas não 
apresentou qualquer informação sobre as prioridades ou a forma como as 
medidas poderiam ser selecionadas; 

— Madrid elaborou uma estratégia pormenorizada composta por oito linhas 
estratégicas, 15 áreas de intervenção e 95 ações específicas, mas não incluiu 
informações sobre a forma como financiaria a execução do PMUS; 

— nem Varsóvia nem Łódź dispõem de um plano de execução das suas estratégias. 

Coordenação com outros planos e consideração da periferia insuficientes 

68 Uma integração eficaz com as zonas circundantes, envolvendo diferentes modos 
de transporte e a ligação com o planeamento urbano, é fundamental para uma 
mobilidade urbana mais sustentável. Com exceção de Barcelona, nenhuma das cidades 
visitadas dispunha de planos de mobilidade urbana integrados com a zona 
circundante. Em Barcelona, existia uma coordenação ativa entre os diferentes 
municípios em prol da maior integração dos transportes públicos, tendo sido criado 
para o efeito um órgão administrativo que abrange 36 municípios. À data da auditoria, 
este organismo estava a elaborar um plano de mobilidade que reunisse os 36 planos 
municipais de mobilidade. Copenhaga, embora não visitada no decurso da auditoria, 
constitui um exemplo positivo (ver caixa 5). 
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Caixa 5 – Copenhaga: uma estratégia inovadora no planeamento da 
mobilidade urbana 

Copenhaga combina eficazmente o planeamento da mobilidade urbana com o 
planeamento urbano. A título de exemplo, os espaços de escritório e de trabalho 
com mais do que um determinado número de trabalhadores só podem ser 
estabelecidos perto de uma grande estação de transportes públicos. 

69 Em contrapartida, apenas 37% da cidade de Varsóvia é abrangida por planos de 
ordenamento do território, o que reduz os instrumentos disponíveis para garantir que 
a urbanização da cidade se desenvolve de forma controlada e em coordenação com os 
planos de mobilidade urbana. 
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Conclusões e recomendações 
70 Para tornar a mobilidade urbana na UE mais sustentável, é crucial que todas as 
partes interessadas desenvolvam uma ação coerente. Desde o seu pacote de 
mobilidade urbana de 2013, a Comissão publicou vários documentos estratégicos e 
orientações e aumentou o financiamento que proporciona aos projetos neste domínio. 
O Tribunal reconhece que a concretização de melhorias significativas na mobilidade 
urbana sustentável pode exigir mais tempo. No entanto, seis anos após a Comissão ter 
apelado a uma mudança radical, não existe uma indicação clara de que as cidades 
estejam a mudar fundamentalmente as suas estratégias 

71 Não há uma tendência clara para incentivar modos de transporte mais 
sustentáveis. Embora as cidades tenham instituído uma série de iniciativas para 
aumentar a qualidade e quantidade dos transportes públicos, de modo geral não 
houve uma redução significativa da utilização de automóveis particulares. Apesar de 
alguns indicadores da qualidade do ar terem melhorado ligeiramente, há ainda muitas 
cidades que ultrapassam as normas de qualidade mínima do ar na UE, e as emissões de 
gases com efeito de estufa devidas ao transporte rodoviário têm vindo a aumentar 
constantemente. As viagens de transportes públicos demoram frequentemente mais 
tempo do que de automóvel particular. 

72 Para ajudar as cidades a enfrentar os desafios envolvidos, a Comissão publicou na 
última década vários documentos estratégicos, juntamente com orientações. Em 
consonância com o princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros e as suas 
cidades não são obrigados a seguir estas orientações, tendo a adesão às mesmas sido 
reduzida, nomeadamente em termos de elaboração dos PMUS. Para apoiar os 
objetivos da sua política de mobilidade sustentável, a UE disponibilizou montantes 
significativos de fundos. Não existe qualquer requisito da UE para que o acesso ao 
financiamento esteja subordinado à elaboração de PMUS, embora alguns 
Estados-Membros tenham imposto esta condição a nível nacional. Nos últimos anos, a 
Comissão aumentou a pressão política que pode exercer sobre a mobilidade urbana 
sustentável através do processo do Semestre Europeu. Porém, na ausência de uma 
ligação clara entre as REP e a utilização do financiamento da UE pelos 
Estados-Membros, esta pressão será limitada. 

73 Alguns Estados-Membros e cidades tiveram dificuldades em complementar os 
fundos da UE com os recursos apropriados para assegurar o devido funcionamento e 
manutenção da sua rede de transportes públicos; os custos também podem aumentar 
por as linhas nem sempre serem tecnicamente interoperáveis. Acresce que várias 
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práticas de mobilidade urbana a nível local não eram coerentes com o objetivo de uma 
mobilidade urbana mais sustentável. O Tribunal constatou exemplos de iniciativas 
positivas no sentido de uma mobilidade urbana sustentável, que tinham necessitado 
de uma forte liderança política e esforços de comunicação significativos para serem 
aceites pelos cidadãos. 

74 O Tribunal constatou que os projetos que beneficiaram de financiamento da UE 
submetidos a exame não foram tão eficazes como previsto devido a insuficiências na 
sua conceção e execução. Estes projetos nem sempre se basearam em estratégias 
sólidas de mobilidade urbana, que careciam frequentemente de dados fundamentais e 
análises adequadas, de metas pertinentes e de coordenação com outros planos e com 
os municípios vizinhos. 

75 Com base nestas conclusões, o Tribunal formula as seguintes recomendações, 
convidando a Comissão a considerá-las à luz das aspirações delineadas em dezembro 
no "Pacto Ecológico Europeu": 

Recomendação 1 – Publicar dados sobre a mobilidade urbana 

Com base na sua experiência com a criação do observatório ELTIS e com o 
projeto-piloto para a criação de um conjunto comum de indicadores de mobilidade 
urbana, a Comissão deve: 

a) após proceder a uma avaliação de impacto e dependendo de um resultado 
positivo nesse processo, propor legislação que exija aos Estados-Membros que 
recolham e enviem regularmente dados pertinentes sobre a mobilidade urbana 
e sobre a adoção de PMUS em todos os nós urbanos da UE pertencentes às 
redes principal e global da RTE-T, incluindo as zonas circundantes; 

b) com base nos dados que os Estados-Membros sejam obrigados a enviar, 
disponibilizar regularmente informações sobre os progressos realizados por 
estes e pelos nós urbanos na realização de uma mobilidade urbana mais 
sustentável. 

Prazo: a) até 2022 e b) até 2024 

Recomendação 2 – Associar o financiamento aos PMUS 

a) Em relação ao FEDER e ao Fundo de Coesão, a Comissão deve assegurar que os 
programas condicionam o acesso aos fundos para a mobilidade urbana à 
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existência de um PMUS (ou do compromisso de adotar um PMUS num prazo 
razoável), bem como à garantia da disponibilidade de financiamento suficiente 
para cobrir os custos operacionais e de manutenção. 

b) Ao aprovar os programas, deve assegurar que estes refletem adequadamente 
as recomendações específicas por país aplicáveis, independentemente de se 
tratar de um requisito legislativo ou não. 

Prazo: a) e b) para o período de programação de 2021-2027 

c) Em relação ao MIE, a Comissão deve dar maior prioridade às propostas de 
projetos nos nós urbanos que sejam apoiadas pelo PMUS da cidade em causa. 

Prazo: início do QFP de 2021-2027 

O presente relatório foi adotado pela Câmara II, presidida por Iliana Ivanova, Membro 
do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 5 de fevereiro de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Lista dos projetos analisados 

País Cidade Fundo – Programa 
operacional Designação e descrição do projeto 

Custo total 
previsto  
(milhões 
de euros) 

Apoio da 
UE previsto 

(milhões 
de euros) 

Itália 

Nápoles 
FEDER – 2007IT161PO009 Obras na linha 1 do metro de Nápoles (grande projeto 2009IT161PR020) 573 430 

FEDER – 2014IT16RFOP007 Aquisição de frota de autocarros (projetos 18014BP000000002 e 
18014BP000000004) 14 10,5 

Palermo 
FEDER – 2007IT161PO011 Construção da linha de elétrico em Palermo (grande projeto 

2008IT161PR002) 137 103 

FEDER – 2014IT161M2O004 Aquisição de frota de autocarros (projetos D70D16000020006 e 
D70D17000000006) 11 8,25 

Alemanha 

Hamburgo FEDER – 2014DE16RFOP006 
iPlanB – Análise interativa de grandes volumes de dados para o 
planeamento de obras rodoviárias (Interaktive Big-Data Analysen für die 
Planung von Baumaßnahmen) 

0,6 0,06 

Leipzig 
FEDER – 2007DE161PO004 

Estações de mobilidade (pequenos centros de informação no local que 
combinam os serviços de mobilidade da Autoridade de Transportes de 
Leipzig (LVB) com, pelo menos, dois modos e prestadores de serviços de 
transporte adicionais, como a partilha de automóveis, estações de 
bicicletas urbanas ou estações de carregamento elétrico) 

7,8 5,5 

FEDER – 
2014DE16RFOP012 Aquisição de frota de autocarros: 11 novos autocarros articulados 3,7 1,5 
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Espanha 

Madrid 
FEDER – 2008ES162PR002 Extensão da linha 11 do metro de Madrid (grande projeto) 100 50 
FEIE – apoio a empréstimo 
do BEI Melhoria das infraestruturas do metro de Madrid 402 396 

Barcelona FEDER – 2007ES162PO006 
Faixa reservada para veículos de transporte público ou com elevada 
ocupação na autoestrada C-58 (2008ES162PR001) (grande projeto) 78 39 

Projeto de construção do interface Diagonal (PO011876) 17 8,5 

Polónia 

Varsóvia 

Fundo de Coesão – 
2007PL161PO002 

Linha II do metro de Varsóvia – trabalhos preparatórios, conceção e 
construção do troço central, juntamente com a aquisição de material 
circulante (POIS 07.03.00-00-007/10) 

1 04925 83926 

Serviço de comunicação de elétricos nas zonas setentrionais de Varsóvia, 
em ligação com a expansão da rede de metro e a aquisição de material 
circulante (POIS 07.03.00-00-009/10) 

14527 11628 

Łódź 

Aquisição de material circulante novo para elétricos, para aumentar a 
competitividade dos transportes públicos em Łódź (projeto 
POIS.07.03.00-00-046/14) 

31,529 2530 

Nó multimodal na estação de caminhos-de-ferro de Łódź - Fabryczna 
(projeto POIS.07.03.00-00-016/11) 7831 6332 

Fonte: TCE. 

                                                      
25 PLN 4 501 605 421. 
26 PLN 3 601 284 336. 
27 PLN 620 980 799. 
28 PLN 496 784 639. 
29 PLN 135 219 799. 
30 PLN 108 175 839. 
31 PLN 335 951 061. 
32 PLN 268 760 848. 
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Anexo II – Mapas das cidades visitadas 

Madrid 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 
 

  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Madrid

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

1 897 km2 / 5,620 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

894 km2 / 4,836 milhões de habitantes

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019

Cobertura

dos

transportes públicos 

0 10 20 quilómetros
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Hamburgo 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 

Acessibilidade comparativa da estação central de comboios através de 
automóvel e de transportes públicos durante as horas de ponta 

 
  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Hamburgo

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

1 371 km2 / 2,072 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

900 km2 / 1,576 milhões de habitantes

Cobertura

dos

transportes públicos 

0 10 20 quilómetros

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019

Tempo em transportes públicos vs tempo de condução (horas de ponta)

Hamburgo

0 5 10 quilómetros

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Área mais bem servida por transportes públicos

Diferença de tempo (min)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 45

Cobertura

dos

transportes públicos Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019
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Leipzig 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 

Acessibilidade comparativa da estação central de comboios através de 
automóvel e de transportes públicos durante as horas de ponta 

 
  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

LeipzigCobertura

dos

transportes públicos 

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

1 527 km2 / 0,741 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

1 363 km2 / 0,714 milhões de habitantes

0 10 20 quilómetros

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019

Tempo em transportes públicos vs tempo de condução (horas de ponta)

Leipzig

0 5 10 quilómetros

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)

Diferença de tempo (min)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 45

Cobertura

dos

transportes públicos Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019
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Nápoles 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 
 

  

Nápoles

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

914 km2 / 2,855 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

762 km2 / 2,713 milhões de habitantes

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Cobertura

dos

transportes públicos 

0 10 20 quilómetros

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019
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Palermo 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 

Acessibilidade comparativa da estação central de comboios através de 
automóvel e de transportes públicos durante as horas de ponta 

 
  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Palermo

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

320 km2 / 0,786 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

284 km2 / 0,776 milhões de habitantes

Cobertura

dos

transportes públicos 

0 10 20 quilómetros

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019

Tempo em transportes públicos vs tempo de condução (horas de ponta)

Palermo
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Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
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15 - 25

25 - 35

35 - 45
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dos

transportes públicos Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019
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Varsóvia 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 

Acessibilidade comparativa da estação central de comboios através de 
automóvel e de transportes públicos durante as horas de ponta 

  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Varsóvia

0 10 20 quilómetros

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)
Tempo de condução de 30 minutos em 2012

1 099 km2 / 2,156 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

858 km2 / 1,953 milhões de habitantes

Cobertura

dos

transportes públicos Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019

Tempo em transportes públicos vs tempo de condução (horas de ponta)

Varsóvia
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Łódź 
Acessibilidade em 30 minutos de condução durante as horas de ponta 
em 2012 e em 2019 

 
 

  

Histórico do tempo de condução de 30 minutos (horas de ponta)

Łódź

Estação central

Limites da cidade (URAU 2018)

Tempo de condução de 30 minutos em 2012
1 150 km2 / 1,000 milhões de habitantes

Tempo de condução de 30 minutos em 2019

869 km2 / 0,964 milhões de habitantes

Cobertura

dos

transportes públicos 

0 10 20 quilómetros

Limites administrativos: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografia: Eurostat – GISCO, 10/2019
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Anexo III – Dotações dos FEEI do período de 2014-2020 por 
domínio de intervenção 

 
Fonte: análise do TCE com base em dados da Comissão (Infoview). 

  

0 5 000 10 000

Código 043 - Transportes urbanos ecológicos

Código 028 - Autoestradas e estradas RTE-T – rede principal

Código 024 - Caminhos de ferro (RTE-T principal)

Código 034 - Outras estradas reconstruídas ou melhoradas

Código 029 - Autoestradas e estradas RTE-T – rede global

Código 025 - Caminhos de ferro (RTE-T global)

Código 026 - Outros caminhos de ferro

Código 030 - Ligações rodoviárias secundárias à rede
rodoviária RTE-T

Código 033 - Estradas da RTE-T reconstruídas ou
melhoradas

Código 027 - Ativos ferroviários móveis

Código 031 - Outras estradas nacionais e regionais
(construção nova)

Código 044 - Sistemas de transporte inteligentes

Código 039 - Portos marítimos (RTE-T)

Código 036 - Transportes multimodais

Código 035 - Transportes multimodais (RTE-T)

Código 040 - Outros portos marítimos

Código 042 - Vias navegáveis e portos (regionais e locais)

Código 037 - Aeroportos (RTE-T)

Código 041 - Vias navegáveis e portos (RTE-T)

Código 032 - Estradas de acesso local (construção nova)

Código 038 - Outros aeroportos

Milhões de euros
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Anexo IV – Idade média da frota de autocarros nas cidades 
visitadas 

Cidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Madrid 5,5 6,0 6,6 6,9 6,7  

Barcelona     9,0 9,0 

Hamburgo 5,9 5,9 6,4 6,7 5,9  

Leipzig 4,9 5,1 6,1 6,1 6,9 7,3 

Nápoles 12,1 12,7 13,5 13,9 14,2 13,4 

Palermo 10,3 10,8 11,2 10,4 11,4 12,4 

Varsóvia 6,3 6,6 6,7 6,4 6,6 6,6 

Łódź 7,2 7,1 6,6 6,8 7,7 8,7 
Fonte: Tribunal de Contas Europeu, com base nos dados fornecidos pelas cidades. 
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Glossário, siglas e acrónimos 
  

CIVITAS: rede que reúne as cidades que se empenham em prol de transportes mais 
ecológicos e de melhor qualidade na Europa e no mundo. Desde que foi lançada pela 
Comissão Europeia em 2002, a iniciativa CIVITAS testou e aplicou mais de 800 medidas 
e soluções de transporte urbano no âmbito de projetos de demonstração em mais de 
80 cidades "laboratórios vivos" em toda a Europa. Os conhecimentos adquiridos com 
estas experiências são complementados e apoiados por vários projetos de investigação 
e inovação, também no quadro da CIVITAS, que procuram formas de construir um 
sistema de transportes mais eficiente em termos de recursos e mais competitivo na 
Europa. 

ELTIS: observatório europeu da mobilidade urbana, apoiado pela Comissão Europeia, 
cujo papel principal é facilitar o intercâmbio de informações, conhecimentos e 
experiência em termos de mobilidade urbana sustentável na Europa. Além disso, 
recolhe dados sobre esta matéria, por exemplo sobre a adoção de PMUS pelas cidades 
europeias. 

FEEI: Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, em concreto o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas. São geridos conjuntamente pela Comissão Europeia e pelos 
países da UE. 

Fórum Internacional de Transportes: organização intergovernamental com 59 países 
membros que funciona como um grupo de reflexão em matéria de política de 
transportes e organiza a cimeira anual dos ministros responsáveis pelos transportes. 
Este Fórum é o único organismo mundial que abrange todos os modos de transporte. É 
politicamente autónomo e está integrado administrativamente na OCDE. 

Horizonte 2020: programa de investigação e inovação da UE para o período de 2014 
a 2020, disponibilizando quase 80 mil milhões de euros de financiamento. 

Micromobilidade: categoria de modos de transporte possibilitados por veículos muito 
leves (de peso bruto inferior a 500 kg) equipados com um motor. Inclui, entre outros, 
motoretas elétricas, pranchas de skate e bicicletas, bem como monociclos. 

MIE: Mecanismo Interligar a Europa. Trata-se de um instrumento de financiamento da 
UE para o período de 2014-2020, destinado a apoiar o desenvolvimento de redes 
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transeuropeias de alto desempenho, sustentáveis e interligadas de forma eficiente nos 
domínios dos transportes, da energia e dos serviços digitais. 

Mobilidade ativa: forma de transporte que recorre apenas à atividade física. As formas 
mais comuns de mobilidade ativa são andar a pé e de bicicleta. 

Nó urbano: área urbana em que a infraestrutura de transportes da rede transeuropeia 
de transportes, nomeadamente portos (incluindo terminais de passageiros), 
aeroportos, estações de caminhos-de-ferro, plataformas logísticas e terminais de 
mercadorias localizados numa área urbana ou perto dela, está interligada com outras 
partes dessa infraestrutura e com as infraestruturas do tráfego regional e local. 

Parceria Europeia de Inovação "Cidades e Comunidades Inteligentes": grande 
iniciativa transformadora do mercado apoiada pela Comissão Europeia, que reúne 
cidades, setores, PME, investidores, investigadores e outros intervenientes das cidades 
inteligentes. 

Plataforma europeia para a gestão da mobilidade: organização internacional sem fins 
lucrativos que consiste numa rede de governos de países europeus empenhados na 
gestão da mobilidade. 

PMUS: plano de mobilidade urbana sustentável. Trata-se de um conceito de 
planeamento aplicado por autoridades locais e regionais no planeamento estratégico 
em matéria de mobilidade. Incentiva a transição para modos de transporte mais 
sustentáveis e apoia a integração e o desenvolvimento equilibrado de todos os modos 
de transporte. 

Procedimento de infração: ação legal da Comissão Europeia contra um país da UE que 
não aplique o direito da União. A Comissão pode remeter o caso para o Tribunal de 
Justiça, que, em certos casos, pode impor sanções financeiras. 

REP: recomendações específicas por país. Trata-se de documentos elaborados pela 
Comissão Europeia para cada país, analisando a sua situação económica e formulando 
recomendações sobre medidas a adotar ao longo de um período de 12 a 18 meses. 

Semestre Europeu: ciclo de coordenação das políticas económicas e orçamentais na 
UE, que faz parte do quadro de governação económica da União Europeia. Centra-se 
nos primeiros seis meses de cada ano, facto de que advém o seu nome – "semestre". 
Durante o Semestre Europeu, os Estados-Membros procedem ao alinhamento das 
políticas orçamentais e económicas nacionais pelas regras e objetivos fixados a nível da 
UE. 
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Zona urbana funcional ou área metropolitana: termos que se referem a todo o 
contínuo urbano que inclui a cidade e a zona de tráfego suburbano, de acordo com a 
definição da UE e da OCDE. 
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RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 
CONTAS EUROPEU 

 

«MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL NA UE:  
O EMPENHO DOS ESTADOS-MEMBROS É INDISPENSÁVEL PARA A 

CONCRETIZAÇÃO DE MELHORIAS SUBSTANCIAIS» 

SÍNTESE 

I. Resposta comum da Comissão aos pontos I-V. 

A Comissão reconhece a importância da mobilidade urbana sustentável e dos fatores 
identificados que a afetam. 

Para o período 2014-2020, o apoio financeiro da UE teve um aumento de 50 %, tendo sido 
atribuído principalmente através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e do 
Mecanismo Interligar a Europa. Este foi um dos compromissos do Pacote de Mobilidade 
Urbana de 2013, que também identificou a necessidade de cooperação entre os níveis de 
governação local, nacional e europeu na resposta aos desafios enfrentados pelas cidades no 
que se refere aos transportes locais.  

VI. A Comissão reconhece que é necessário continuar a melhorar a aceitação dos planos de 
mobilidade a nível local, em conformidade com as orientações da UE. Salienta que os 
Estados-Membros têm um papel importante a desempenhar neste contexto.  

X. Primeiro travessão – A Comissão aceita parcialmente esta recomendação. Ver resposta à 
recomendação 1. 

Segundo travessão – A Comissão aceita parcialmente a recomendação, mas o êxito da 
articulação entre o financiamento da UE e a existência de planos de mobilidade urbana 
sustentável depende da cooperação dos Estados-Membros durante os debates sobre o acordo 
de parceria e o programa. Ver resposta à recomendação 2. 

INTRODUÇÃO 

Caixa 1 Pacote de Mobilidade Urbana 

A avaliação do Pacote de Mobilidade Urbana de 2013 ainda está em curso e os seus 
resultados só estarão disponíveis uma vez concluída a avaliação, no segundo trimestre de 
2020. 

OBSERVAÇÕES 

38. Embora os planos de mobilidade urbana sustentável (PMUS) nem sempre sejam uma 
condição para o apoio da política de coesão, muitas vezes os programas exigem outros 
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quadros estratégicos prévios. Tal é o caso dos programas dos outros dois Estados-Membros 
visitados: 

– Na Saxónia, o programa faz referência ao plano energético e climático da região, bem como 
aos seus planos de desenvolvimento, plano de transportes e conceito de ciclismo. 

– Na Polónia, a elaboração e o cumprimento de documentos de planeamento adequados, 
como estratégias territoriais, planos de economia de baixas emissões, planos de mobilidade 
urbana sustentável ou outros documentos, representam a condição necessária para a 
concessão de apoio da UE a favor de investimentos na mobilidade urbana sustentável. 

39. A aplicação do conceito de plano de mobilidade urbana sustentável exige a adoção de 
mecanismos internos de garantia da qualidade, em conformidade com as orientações da UE. 
Ver o anexo I da Comunicação sobre o Pacote de Mobilidade Urbana. 

Existem mecanismos externos de garantia da qualidade em alguns Estados-Membros/regiões, 
como a Suécia e a Flandres.  

40. A Comissão propôs, no quadro da legislação para 2021-2027, uma ligação clara entre as 
recomendações específicas por país (REP) do Conselho e o financiamento da política de 
coesão. Esta proposta obrigará os Estados-Membros, tanto para o acordo de parceria como 
para os programas, a ter em conta as REP relevantes, e a Comissão será obrigada, na sua 
aprovação desses documentos, a avaliar se o acordo de parceria e os programas têm em conta 
as REP relevantes. Embora as negociações sobre a proposta da Comissão de regulamento 
disposições comuns ainda estejam em curso, o entendimento comum parcial provisório 
alcançado entre os colegisladores em 10 de dezembro de 2019 manteve estes elementos. 

62. A Comissão salienta que o projeto-piloto sobre indicadores de mobilidade urbana 
sustentável, referido no ponto 62, deverá terminar no primeiro trimestre de 2020. A Comissão 
tenciona avaliar as medidas relevantes no que diz respeito aos indicadores, tendo em conta o 
resultado deste projeto-piloto. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

70. A Comissão reconhece que a mobilidade urbana sustentável na UE é um desafio 
fundamental e que há margem para melhorias. 

Salienta que as autoridades locais são predominantemente responsáveis por este domínio e 
que os Estados-Membros têm um papel importante a desempenhar neste contexto.  

71. A Comissão observa que está em curso a avaliação do Pacote de Mobilidade Urbana de 
2013. Uma vez concluído, proporcionará uma imagem mais completa da situação.  

72. A Comissão propôs, no quadro da legislação para 2021-2027, uma ligação clara entre as 
recomendações específicas por país (REP) do Conselho e o financiamento da política de 
coesão. Esta proposta obrigará os Estados-Membros, tanto para o acordo de parceria como 
para os programas, a ter em conta as REP relevantes, e a Comissão será obrigada, na sua 
aprovação desses documentos, a avaliar se o acordo de parceria e os programas têm em conta 
as REP relevantes. Embora as negociações sobre a proposta da Comissão de regulamento 
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disposições comuns ainda estejam em curso, o entendimento comum parcial provisório 
alcançado entre os colegisladores em 10 de dezembro de 2019 manteve estes elementos. 

73. Para o período 2014-2020, o apoio financeiro da UE registou um aumento de 50 % e foi 
atribuído principalmente através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e do 
Mecanismo Interligar a Europa. Este foi um dos compromissos do Pacote de Mobilidade 
Urbana de 2013, que também identificou a necessidade de cooperação entre os níveis de 
governação local, nacional e europeu na resposta aos desafios enfrentados pelas cidades no 
que se refere aos transportes locais. 

Recomendação 1 – Publicar dados sobre a mobilidade urbana 

a) A Comissão aceita a recomendação. 

b) A Comissão aceita parcialmente a recomendação, uma vez que não prejudica o resultado 
do processo legislativo. 

Recomendação 2 – Ligar o financiamento aos PMUS 

a) A Comissão aceita parcialmente esta recomendação. 

A Comissão não pode antecipar o resultado das negociações legislativas em curso.  

O seu êxito depende da cooperação dos Estados-Membros no quadro dos debates sobre o 
acordo de parceria e o programa. 

Os elementos a ter em conta durante a seleção das operações específicas são definidos ao 
nível dos programas, sob a responsabilidade das autoridades de gestão, e terão de cumprir os 
requisitos estabelecidos no artigo 67.º da proposta de regulamento disposições comuns.  

b) A Comissão aceita parcialmente esta recomendação, na medida em que esteja em 
conformidade com o quadro jurídico proposto e o entendimento comum parcial provisório 
alcançado entre os colegisladores em 10 de dezembro de 2019.  

No entanto, a Comissão só pode agir na medida em que exista uma base jurídica para as suas 
ações, tal como negociada e acordada pelos colegisladores. Por conseguinte, por uma questão 
de princípio, deve ser dirigida aos Estados-Membros qualquer recomendação que vá para 
além do quadro jurídico adotado definitivamente pelos colegisladores da União em relação à 
interação entre os programas propostos pelos Estados-Membros e as recomendações 
específicas por país adotadas pelo Conselho. 

c) A Comissão aceita a recomendação. 

Tomou medidas iniciais nesse sentido no âmbito do convite à apresentação de propostas do 
MIE de 2019 relativamente aos nós urbanos. A Comissão está empenhada em prosseguir esta 
abordagem no âmbito do MIE II. 

 



 

 

Equipa de auditoria 
Os relatórios especiais do TCE apresentam os resultados das suas auditorias relativas 
às políticas e programas da UE ou a temas relacionados com a gestão de domínios 
orçamentais específicos. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de auditoria de 
forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos ao 
desempenho ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa envolvido, a 
evolução futura e o interesse político e público. 

A presente auditoria de resultados foi realizada pela Câmara de Auditoria II, 
especializada nos domínios de despesas do investimento para a coesão, o crescimento 
e a inclusão e presidida por Iliana Ivanova, Membro do TCE. A auditoria foi realizada 
sob a responsabilidade de Iliana Ivanova, Membro do TCE, com a colaboração de 
Mihail Stefanov, chefe de gabinete, e James Verity, assessor de gabinete; Niels-Erik 
Brokopp, responsável principal; Enrico Grassi, responsável de tarefa; Paloma Munoz 
Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych e Mariya Byalkova, auditores. 

 
Da esquerda para a direita: Paloma Munoz Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych, James 
Verity, Iliana Ivanova, Mihail Stefanov, Enrico Grassi, Niels-Erik Brokopp e Mariya 
Byalkova. 

 

  



Cronologia 

Acontecimento Data 

Adoção do Plano Global de Auditoria (PGA) / Início da auditoria 24.10.2018 

Envio oficial do projeto de relatório à Comissão 
(ou outra entidade auditada) 4.12.2019 

Adoção do relatório final após o procedimento contraditório 5.2.2020 

Receção das respostas oficiais da Comissão (ou de outras 
entidades auditadas) em todas as línguas 25.2.2020 
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A mobilidade urbana sustentável é um dos principais desafios 
com que se deparam as cidades da UE e é motivo de preocupação 
para muitos cidadãos. O transporte rodoviário é uma das grandes 
causas da poluição atmosférica e das emissões de gases com 
efeito de estufa nas zonas urbanas, tendo o congestionamento do 
tráfego um custo para a sociedade de cerca de 270 mil milhões de 
euros por ano. 

Em 2013, a Comissão publicou um pacote de mobilidade urbana e 
aumentou o financiamento destinado aos transportes urbanos 
ecológicos (cerca de 13 mil milhões de euros para o período de 
2014 2020) com o objetivo de os tornar mais sustentáveis. 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados na Comissão e em 
oito cidades na Alemanha, em Itália, na Polónia e em Espanha, o 
Tribunal constatou que não existem indicações de que as cidades 
estejam a mudar fundamentalmente as suas estratégias e que 
não há uma tendência clara para incentivarem modos de 
transporte mais sustentáveis. 

O Tribunal recomenda que a Comissão recolha mais dados sobre 
a mobilidade urbana junto dos Estados Membros e condicione o 
acesso aos fundos à existência de planos de mobilidade urbana 
robustos. 

Relatório Especial do TCE apresentado nos termos do artigo 287º, 
nº 4, segundo parágrafo, do TFUE. 
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