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O SECTOR DOS TRANSPORTES -  A CRISE ANUNCIADA 

Desde há muito que o sector dos transportes desempenha um 
papel crucial na economia mundial, sendo absolutamente 
impensável viver num mundo em que a movimentação de pessoas 
e mercadorias não seja feita em termos rápidos e eficazes.  
 
A globalização tornou perfeitamente normal que um cidadão 
português vá estudar e/ou trabalhar para outro país mais ou menos 
longínquo. Para além disso, um determinado bem que antigamente 
era orgulhosamente referido como sendo um produto fabricado no 
país X ou Y, hoje em dia não é mais do que um bem produzido por 
uma empresa cuja sede está localizada num certo país, o qual é 
montado numa fábrica que essa empresa detém num país terceiro, 
sendo que as partes e componentes que aí são montados são 
efectivamente fabricados nas mais diversas origens. Assim, esse 
bem final é na realidade a compilação de um conjunto de peças já 
trabalhadas noutros locais, fruto do esforço conjunto de vários 
cidadãos provenientes dos mais diversos Estados.  
 
É claro que esse bem final ainda terá de ser levado para o local de 
distribuição, para venda e revenda e só depois chegará ao 
consumidor final. Consumidor esse que, graças à internet e a outros 
meios de comunicação à distância, pode comprar bens que não 
existem no seu país, sem sair do conforto do lar, apenas tendo que 
esperar que o bem pretendido lhe seja entregue literalmente à porta 
de casa.  
 
Mesmo após esse momento ainda haverá que recorrer ao sector 
dos transportes. É que não só esse bem poderá ser vendido como 
mercadoria usada, como ainda haverá que transportar os resíduos 
(lixo) resultantes  do fim do período de vida útil desse bem. 
Resíduos esses que, se forem reciclados, continuarão a circular no 
comércio mundial sob outra forma, mas sempre graças ao sector 
dos transportes. 
 
Se  a  estes  elementos  acrescentarmos  as  viagens  lúdicas  e  de  
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negócios que são feitas com uma rapidez e conforto cada vez 
maiores, e a custos mais reduzidos, fácil é de perceber que os 
transportes são um elemento fulcral para qualquer economia. 
 
Apesar da sua indispensabilidade para uma economia de mercado, 
o sector dos transportes não escapa, nem está imune, às enormes 
alterações e problemas trazidos recentemente pela globalização 
(v.g. o efeito “dominó” na quebra das economias mundiais) e pelo 
terrorismo internacional que, aumentando a complexidade e custos 
das operações, lhe vieram causar dificuldades acrescidas. 
 
O 11 de Setembro originou a necessidade de novas precauções e 
medidas de segurança, aumentando os custos e diminuindo a 
operacionalidade. Também os ataques de piratas somalis a 
embarcações, em especial a petroleiros, acarretam prejuízos de 
milhões de euros, quer em danos directos, quer em aumentos de 
prémios de seguros e de outros custos necessários para futuras 
operações. Acresce que, o preço dos combustíveis aumentou 
exponencialmente, para depois corrigir de forma brutal, impedindo 
uma previsão adequada desse essencial custo de produção.  
 
Por outro lado, as questões de impacto ambiental que 
legitimamente têm vindo a ganhar cada vez maior importância 
levaram  a  que  certos  Estados  aplicassem  os  chamados 
“impostos verdes”, mesmo que, em algumas situações, o fizessem 
em violação de acordos internacionais, nomeadamente do artigo 
15º da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil. Com isto não 
queremos dizer que o ambiente não é um bem absolutamente 
precioso que todos devemos preservar. No entanto, deve haver 
cautelas acrescidas quanto a penalizar um sector vital e essencial 
numa economia de mercado, o qual, de resto, começou a sentir os 
efeitos de uma crise financeira 7 anos antes do deflagrar da actual 
crise do subprime. Deverá ponderar-se se em vez de penalizar não 
será preferível incentivar através de benefícios fiscais ou outros. 
Porventura  os  Estados  viram  aqui  uma  oportunidade de recolher  



 

 

Newsletter: Abril 2009 

 
fundos imediatos, apesar de eles próprios perderem com esta 
medida a longo prazo, já que os impostos indirectos que são 
gerados pelo sector dos transportes diminuirão necessariamente. 
 
Se sobre estes aspectos negativos tivermos, ainda, em 
consideração que o poder de compra dos passageiros/
consumidores irá diminuir consideravelmente face à crise financeira 
que todos atravessamos, é inegável que o sector dos transportes 
está especialmente exposto aos riscos económicos que afectam a 
economia mundial.  
 
Não pretendemos com este artigo ser demasiado pessimistas. As 
épocas de crise servem para criar soluções inovadoras, sem as 
quais não seria possível dar o “salto seguinte”.  
 
Iremos, certamente, terminar com a dependência do petróleo 
através do recurso a formas de energia alternativas. Ao fazê-lo, a 
poluição irá também diminuir pois não nos parece viável que 
qualquer alternativa ao petróleo não seja uma alternativa ecológica. 
A segurança tem vindo a melhorar cada vez mais. A rapidez e a 
capacidade de carga têm vindo a sofrer constantes aumentos.  
 
Assim, o consumidor acabará por tirar partido das soluções 
encontradas para a crise (basta pensar nas soluções criativas já ao 
dispor do consumidor, das quais salientamos os transportes “low 

cost” e a operação de aeronaves executivas com recurso a formas 
de propriedade partilhada). 

 
Os novos desafios terão de ser resolvidos em conjunto pelos 
Estados e operadores do mercado, garantindo-se sempre a 
segurança  dos  transportes. No que respeita  aos próprios Estados, 
muitos estão já actuar, sendo disso exemplo as medidas de 
privatização de companhias aéreas de bandeira (que, até aqui, 
eram vistas como um símbolo de soberania) e a adopção de formas 
de gestão privada dos aeroportos – como irá acontecer em 
Portugal.  
 
Em resumo: a crise não pode ser ignorada e tem de ser analisada 
com o respeito e responsabilidade devidos. Contudo, temos a 
certeza que após a tempestade virá a bonança e que desta crise 
resultará um grande avanço para o sector dos transportes e, 
consequentemente, para a economia mundial. Aos advogados cabe 
estarem atentos a estes novos desafios, auxiliando os seus clientes 
do sector a encontrar as soluções que, dentro da legalidade, lhes 
permitam dar o necessário “passo em frente”. 
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