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Create value with public 

funding 

Connecting Europe Facility - Transport MAP 

 
A Comissão Europeia anunciou, no passado dia 16 de outubro, os detalhes 

do último Aviso do programa europeu Connecting Europe Facility (CEF), 

concretamente o CEF Transport multi-annual work programme (CEF 

Transport MAP), no valor de Euro 1,4 biliões, o qual visa a conclusão de 

vários projetos no âmbito da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), 

na sua totalidade ou em partes significativas, bem como a obtenção de um 

sistema de transportes europeu robusto e eficiente em termos de recursos. 

O CEF é um instrumento de financiamento da União Europeia (UE) que 

pretende promover o crescimento, a criação de postos de trabalho e a 

competitividade através de investimentos direcionados a infraestruturas a 

nível europeu. Este instrumento visa, em particular, apoiar a construção de 

partes significativas de infraestruturas da UE nos domínios da energia, das 

telecomunicações e dos transportes. Deste modo, o CEF está dividido em 

três programas: CEF Energy, CEF Telecom e CEF Transport. 
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pretende investir Euro 

28,7 biliões para apoiar 

a construção de partes 
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infraestruturas da UE, 
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Neste âmbito, especificamente com o CEF Transport MAP pretende-se melhorar os sistemas de transporte, 

reduzir o impacto ambiental e o consumo de energia e ainda aumentar a segurança. 

Prioridades de investimento 

O Aviso CEF Transport MAP tem como objetivo apoiar projetos de investimento alinhados com as 

prioridades da Comissão e divide o sistema de financiamento em duas grandes áreas:  

(i) Geral, para a qual estão reservados cerca de Euro 750 milhões, que, por sua vez, se destinam a: 

 Projetos pré-identificados na Rede Principal (Euro 500 milhões); 

 Infraestruturas seguras e protegidas, incluindo o estacionamento seguro na Rede Principal  

(Euro 20 milhões); 

 Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário – ERTMS (Euro 50 milhões); 

 Serviços de transporte inteligentes (STI) para estradas (Euro 20 milhões); 

 Céu Único Europeu – SESAR (Euro 20 milhões); 

 Nós urbanos (Urban nodes) e transporte de passageiros (Euro 110 milhões); 

 Autoestradas do mar (Euro 30 milhões). 

(ii) Coesão, a qual se encontra disponível apenas para os 15 Estados-Membros da UE elegíveis para apoio 

do Fundo de Coesão, estando, neste caso, reservado um orçamento de Euro 650 milhões, que se encontra 

destinado a: 

 Corredores da Rede Principal e outras seções da mesma (Euro 610 milhões); 

 Infraestruturas seguras e protegidas (Euro 40 milhões). 

Projetos elegíveis 

São elegíveis no âmbito deste Aviso e de acordo com as especificações e prioridades do Programa de 

Trabalho: 

 Estudos preparatórios (50% de financiamento); 

 Investimentos na rede (entre 20% e 40% de financiamento). 

Natureza dos beneficiários 

São suscetíveis ao apoio dois tipos de beneficiários:  

 Estados-Membro da UE (individualmente ou em consórcio); 

 Organizações internacionais, empresas comuns ou empresas e organismos públicos ou privados 

estabelecidos num Estado-Membro da UE. 

Modalidades e procedimentos para apresentação das candidaturas 

A apresentação de candidaturas é efetuada através de um formulário eletrónico (TENtec eSubmission). 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao dia 26 de fevereiro de 2020. 

Para mais detalhes, consulte a publicação da Comissão Europeia. 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-map-call
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