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• ASECAP – Association Européenne des 
Concessionnaires d’ Autoroutes et d’ 
Ouvrages à Péage.

• 17 membros efectivos e 4 membros 
associados;

• 139 concessionárias;

• 28.500 kms de autoestradas;

• 21.800 m€ receitas.



A APCAP no COPER II

Assistência a reuniões havidas
- 8 de Fevereiro 2006 (Bruxelas);

- 26 de Abril 2006 (Bruxelas);
- 7 de Setembro 2006 (Roma);
- 19 de Dezembro 2006 (Bruxelas);
- 21 de Fevereiro 2007 (Bruxelas);
- 19 de Abril 2007 (Bruxelas).

Trocas de informação electrónica

Participação em colóquio (21 de Janeiro 2008)



• Principais assuntos discutidos

• Elaboração do desdobrável ASECAP sobre segurança;
• Indicadores de segurança: Actualização anual de dados;

• Revisão do livro branco da EU sobre transportes;

• Divulgação do “European Road Safety Charter”;

• Colaboração na discussão de Directivas da Comissão Europeia:

– Segurança em infraestruturas rodoviárias (túneis, indicadores de 

segurança);

– Auditorias de segurança na rede viária;

– Rede viária transeuropeia;

– “Eurovignette”;

– Custos externos nas redes de transportes;



• Principais interacções APCAP/ASECAP

• Tradução para português do desdobrável ASECAP sobre 

segurança;

• Participação da APCAP no dia Europeu da Segurança 

Rodoviária (27 de Abril 2007);

• Participação no colóquio “European Road to Increase Safety” 

(Bruxelas, 21 Janeiro 2008) para membros do parlamento 

europeu ;

– As “boas práticas” na AE (Apresentações APCAP, ASFA, AISCAT);

– Debate de ideias sobre a rede viária transeuropeia;



• Pontos fortes
• Conhecimento antecipado de directivas ou normas europeias e 

dos seus conteúdos;

• Intercâmbio de informações;

• Conhecimento de boas práticas implementadas.

• Pontos fracos
• Os assuntos principais muito teóricos (pouco práticos);

• Não há preocupação em uniformizar ou concertar metodologias 
e boas práticas aplicadas entre membros da ASECAP; 

• Pouco divulgação das decisões finais tomadas pela ASECAP 
sobre assuntos discutidos no COPER II.


