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A POLÍTICA COMUM DOS
TRANSPORTES: GENERALIDADES

A política dos transportes faz parte do domínio político comum há mais de 30 anos. O
processo foi desencadeado por acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em
22 de maio de 1985 sobre o recurso por omissão intentado pelo Parlamento Europeu contra
o Conselho. Em paralelo à abertura à concorrência dos mercados dos transportes e à criação
das redes transeuropeias, o tema da «mobilidade sustentável» ganhará maior importância até
2020, particularmente no âmbito do aumento constante das emissões de gases com efeito de
estufa do setor, o que compromete os objetivos climáticos da União Europeia.

BASE JURÍDICA

N.º 2, alínea g), do artigo 4.º e Título VI do TFUE

OBJETIVOS

Nos Tratados de Roma, os Estados-Membros já sublinhavam a importância de uma política
comum de transportes, à qual dedicaram um título específico. Como tal, os transportes
constituíram umas das primeiras políticas comuns da Comunidade. A primeira prioridade
consistiu na criação de um mercado comum dos transportes, isto é, na concretização da liberdade
de prestação de serviços e na abertura dos mercados dos transportes. Este objetivo foi em
grande medida atingido, dado que os mercados ferroviários (serviços nacionais de transporte de
passageiros) vão abrir-se gradualmente à concorrência.
O processo de abertura dos mercados dos transportes implica, simultaneamente, a criação de
condições de concorrência equitativa para todos os modos de transporte, considerados quer
individualmente, quer no plano das suas relações recíprocas. Por esta razão, a harmonização das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, incluindo o
ambiente técnico, social e fiscal, foi assumindo uma importância crescente ao longo do tempo.
Apesar da redução de tráfego a médio prazo, verificada no seguimento da crise económica
de 2008, os volumes transportados, quer de passageiros quer de mercadorias, aumentaram
continuamente devido à realização do mercado interno europeu, à supressão das fronteiras
internas, à redução dos preços do transporte relacionada com a abertura e a liberalização dos
mercados dos transportes, assim como às mudanças no sistema de produção e na gestão de
stocks. O setor dos transportes, dum ponto de vista económico muito próspero e dinâmico, tem-
se confrontado com encargos sociais e ambientais cada vez maiores. Por conseguinte, o princípio
orientador de uma «mobilidade sustentável» ganhou uma importância acrescida.
Este princípio orientador situa-se na confluência de dois objetivos diferentes. Por um lado,
assegurar uma mobilidade de mercadorias e pessoas a baixo custo e eficaz, o que constitui
um elemento central de um mercado interno da UE competitivo e a base propícia à livre
circulação de pessoas. Por outro lado, é necessário gerir o volume crescente de tráfego e,
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consequentemente, reduzir os custos externos decorrentes dos acidentes de trânsito, das doenças
respiratórias, das alterações climáticas, do ruído, dos danos ambientais ou dos engarrafamentos.
A aplicação deste princípio orientador implica uma abordagem integrada com o objetivo de
otimizar a eficiência do sistema de transporte, a organização do transporte e a segurança,
assim como reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental. Entre os principais objetivos
encontra-se o reforço da competitividade dos modos de transporte não poluidores, a criação de
cadeias de transporte integradas, utilizadas por dois ou mais modos de transporte (transporte
combinado ferroviário-rodoviário e intermodalidade), assim como a criação de condições de
concorrência leal entre os modos de transporte, através de uma imputação justa dos custos
causados pelos mesmos.
Apesar dos múltiplos esforços, a política europeia dos transportes deve ainda fazer face a
grandes desafios em matéria de sustentabilidade, em particular no que respeita à luta contra
o aquecimento climático. Os transportes produzem quase um quarto do total das emissões de
gases com efeito de estufa (GEE) da UE-28 (é o segundo maior emissor de GEE, depois do
setor energético). Além disso, na Europa, os transportes constituem o único sector em que as
emissões de GEE aumentaram, desde 1990, para cerca de 22 % do total. (A partir da recessão
económica de 2008, estas emissões começaram a infletir, mas a tendência para um aumento no
longo prazo mantém-se). Por conseguinte, o Livro Branco dos Transporte de 2011 defende uma
redução destas emissões (incluindo as referentes à aviação internacional e excluindo o transporte
marítimo internacional) de 20 % entre 2008 e 2030, e de pelo menos 60 % entre 1990 e 2050,
bem como uma redução de 40 % para as emissões do transporte marítimo internacional, entre
2005 e 2050. O Livro Branco também propõe, na aviação, a utilização de 40 % de combustíveis
sustentáveis com baixo teor de carbono até 2050 e, nos transportes urbanos, a redução para 50 %
da contribuição de veículos com combustíveis tradicionais até 2030 e mesmo de 100 % até 2050.

RESULTADOS

A. Orientações políticas gerais
O Livro Branco sobre a realização do mercado interno, publicado em junho de 1985, incluía
recomendações destinadas a garantir a livre prestação de serviços; continha também referências
específicas aos transportes e indicava objetivos específicos a atingir, até 31 de dezembro de
1992, para todos os tipos de transportes (terrestre, marítimo e aéreo). Estes objetivos incluíam
o desenvolvimento de infraestruturas de interesse comunitário, a simplificação dos controlos
e das formalidades nas fronteiras e a melhoria da segurança. No dia 2 de dezembro de 1992,
a Comissão adotou o Livro Branco sobre a futura evolução da política comum de transportes
[COM(1992)0494]. Esta política preconizava: a abertura dos mercados dos transportes, o
desenvolvimento da rede transeuropeia, o reforço da segurança e a harmonização social. Este
primeiro Livro Branco marcou, simultaneamente, um ponto de viragem para uma abordagem
integrada e intermodal, baseada no modelo da «mobilidade sustentável». Posteriormente,
no Livro Branco da Comissão, de 22 de julho de 1998, intitulado «Pagamento justo pela
utilização das infraestruturas: uma abordagem gradual para um quadro comum de tarifação
das infraestruturas de transportes da União Europeia» [COM(1998)0466], a Comissão chama
a atenção para as grandes disparidades entre os Estados-Membros em matéria de tributação da
utilização das infraestruturas de transportes, o que provocava várias distorções de concorrência
intra e intermodais. Além disso, os sistemas de tarifação existentes não tinham suficientemente
em conta os aspetos ecológicos e sociais dos transportes.
No segundo Livro Branco da Comissão intitulado «A política europeia de transportes no
horizonte 2010: a hora das opções», [COM(2001)0370], a Comissão analisava primeiramente
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os problemas e os desafios da política europeia de transportes, em especial, tendo em conta o
alargamento iminente da UE a Leste. A Comissão previa um aumento maciço do volume de
tráfego, acompanhado de números crescentes de sobrecargas e congestionamentos, em especial
no transporte rodoviário e aéreo, assim como um aumento dos custos para a saúde e para o
ambiente. A Comissão propôs um pacote de 60 medidas para contrariar estas tendências e
contribuir para a criação de um sistema de transportes eficiente do ponto de vista económico e,
simultaneamente, sustentável em termos ambientais e sociais. Estas medidas visavam quebrar
a conexão entre o crescimento económico e o aumento do volume de tráfego, assim como
combater o crescimento desigual dos modos de transporte. O objetivo do Livro Branco de
2001 consistia em estabilizar a contribuição do transporte ferroviário, da navegação fluvial
e do transporte marítimo de curta distância a níveis de 1998 (assim sendo, um objetivo
mínimo, segundo o relatório A5-0444/2002 do Parlamento, p. 8). Este objetivo deveria ser
alcançado sobretudo através de medidas destinadas à revitalização do transporte ferroviário, à
promoção do transporte marítimo e fluvial, bem como à promoção da interligação dos modos
de transporte. Além disso, a Comissão apostou numa revisão das orientações para as redes
transeuropeias (TEN-T ver ficha 5.8.1.) com o objetivo de as adaptar a uma União Europeia
alargada e de favorecer, mais do que no passado, a eliminação dos estrangulamentos nos
transportes internacionais. A terceira vertente do Livro Branco, centrada nos direitos e nas
obrigações dos utilizadores dos sistemas de transportes, previa um programa de ação relativo
à segurança rodoviária, à melhoria dos direitos dos utilizadores, bem como à transparência de
custos para todos os modos de transporte através da aproximação dos princípios de tarifação
para as infraestruturas. Em quarto lugar, a Comissão sublinhava a necessidade de enfrentar as
consequências da globalização no setor de transportes.

EXECUÇÃO E DEBATES SOBRE O FUTURO DOS TRANSPORTES

A. 2001-2008
A política comum de transportes não fez senão pequenos progressos até à segunda metade da
década de 1980, apesar dos esforços da Comissão. Foi só graças a um recurso por omissão
intentado pelo Parlamento Europeu (PE) contra o Conselho que foi aberto o caminho para
uma legislação comunitária no setor de transportes. O Tribunal de Justiça Europeu, através do
seu acórdão de 22 de maio de 1985 no processo 13/83 sobre o referido recurso por omissão,
pressionou o Conselho a atuar, dando assim um impulso significativo à política comum dos
transportes. Entretanto, muitas das medidas anunciadas nos Livros Brancos de 1992 e 2001
foram implementadas ou introduzidas. Além disso, a União Europeia lançou, durante o mesmo
período de tempo, alguns projetos tecnológicos ambiciosos, como, por exemplo, o sistema
europeu de navegação por satélite Galileo, o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário
(SEGTF ou ERTMS) e o programa SESAR, para melhorar a infraestrutura de gestão do tráfego
aéreo. Em junho de 2006, a Comissão apresentou um balanço intercalar do Livro Branco
[COM(2006)0314]. A Comissão era de opinião de que as medidas planeadas para 2001 não
tinham sido suficientes para atingir os objetivos formulados. Entre os novos instrumentos assim
criados, podemos citar: a) os planos de ação para a logística do transporte de mercadorias
[COM(2007)0607], para o desenvolvimento de sistemas de transportes inteligentes na Europa
[COM(2008)0886] e para a mobilidade urbana [COM(2009)0490]; b) Naiades e Naiades II
(2013) — Programa de ação europeu integrado para o transporte por vias navegáveis interiores
[COM(2006)0006] —; c) os objetivos estratégicos e as recomendações relativas à política
comunitária de transporte marítimo até 2018 [COM(2009)0008].
Em julho de 2008, a Comissão apresentou um pacote de medidas para os «transportes
ecológicos», centrado numa estratégica de internacionalização dos custos externos no conjunto

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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de todos os modos de transporte. Este pacote compreendia três comunicações e uma proposta de
revisão da Diretiva «Eurovinheta» (ver ficha 5.6.4. — A.2 Aplicação das taxas de portagem).
B. 2009-2015
Menos de dez anos após a publicação do seu segundo Livro Branco (2001), a Comissão
lançou um debate sobre o futuro a longo prazo dos transportes (de 20 a 40 anos),
tendo apresentado os resultados sob a forma de uma comunicação intitulada «Um futuro
sustentável para os transportes: rumo a um sistema integrado, baseado na tecnologia e
de fácil utilização» [COM(2009)0279, p. 4]. A comunicação esboçava as tendências, os
desafios e as opções do futuro sistema europeu de transportes, particularmente no contexto
a) da progressão da mundialização, b) da evolução das relações com os países terceiros, c)
de um aumento do transporte de mercadorias, d) da alteração das estruturas sociais e da
evolução demográfica, e) da urbanização crescente, f) das futuras evoluções comerciais, g) dos
possíveis avanços tecnológicos nos setores da energia,do transporte e das comunicações, h) das
consequências possíveis das alterações climáticas, bem como i) das alterações a efetuar no setor
do abastecimento energético.
No seu terceiro Livro Branco sobre o futuro dos transportes desde o presente até 2050, intitulado
«Roteiro do espaço único europeu dos transportes — Rumo a um sistema de transportes
competitivo e económico em recursos» [COM(2011)0144], publicado em 28 de março de 2011,
a Comissão descreve a transição dos transportes entre os antigos e os novos desafios e faz
referência aos meios para os conseguir ultrapassar. Na sua perspetiva, o executivo fixa o objetivo
(muito difícil) de diminuir as emissões de gases com efeito de estufa pelo menos em 60 % até
2050, em relação aos níveis de 1990, sem travar o crescimento dos transportes e comprometer a
mobilidade, acompanhado por um objetivo intercalar (ambicioso) de diminuir, até 2020/2030,
as emissões dos GEE em cerca de 20 % em relação aos níveis de 2008. Estes objetivos são assim
largamente insuficientes em relação aos estabelecidos por ocasião da conferência de Paris sobre
o clima (COP21), realizada em dezembro de 2015 (ou seja, redução das emissões dos GEE pelo
menos em 40 % entre 2021e 2030). Até 2020, o realismo contará tanto quanto a ambição em
responder aos desafios económicos e ambientais que a política comum dos transportes deverá
enfrentar para contribuir efetivamente para as reduções drásticas das emissões. Tal implica, para
os transportes, uma utilização da energia de forma mais limitada e mais limpa, uma melhor
utilização das infraestruturas modernas e uma redução do seu impacto ecológico. O Livro
Branco dos Transportes define dez objetivos pormenorizados (como seja, para os transportes
rodoviários de mercadorias, desviar 30 % dos trajetos para o caminho-de-ferro ou para a
navegação até 2030 e mais de 50 % até 2050; triplicar a extensão da atual rede ferroviária de alta
velocidade até 2030 e desviar para os caminhos-de-ferro a maior parte do transporte de médio
curso de passageiros até 2050; criar uma «rede de base» RTE-T multimodal totalmente funcional
na União Europeia até 2030, com uma rede de elevada qualidade e de grande capacidade, até
2050, bem como serviços de informação conexos, etc.). A Comissão visa nomeadamente criar
um genuíno espaço único europeu dos transportes, eliminando as barreiras ainda existentes
de separação dos modos e dos sistemas nacionais, facilitando o processo de integração e
promovendo a emergência de operadores multinacionais e multimodais. A fim de evitar tensões
e distorções resultantes de uma aplicação estrita das regras da concorrência a todos os modos de
transporte, a estratégia proposta prevê uma maior harmonização e melhor aplicação das regras
em matéria social, ambiental, de segurança e de proteção, bem como normas para os serviços
mínimos e direitos dos utentes. Outro componente da estratégia é a inovação para o futuro,
o que implica novas soluções tecnológicas e alterações de comportamento no sentido de uma
mobilidade mais sustentável. Por último, uma rede de infraestruturas modernas de transporte
exige recursos importantes, fontes de financiamento diversificadas e sistemas de tarifação

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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inteligentes. Como exemplo, o setor dos transportes é o maior beneficiário do Mecanismo
Interligar a Europa [criado pelo Regulamento (UE) n.º 1316/2013], com um orçamento de 26
mil milhões de EUR até 2020.
Em 1 de julho de 2016, o executivo apresentou um relatório, sob a forma de documento de
trabalho [SWD(2016)0226], sobre os progressos obtidos na execução do programa decenal do
Livro Branco de 2011; o Anexo II inclui nomeadamente um balanço detalhado dos trabalhos
empreendidos até maio de 2016.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A. Competência
Mesmo no setor dos transportes, o papel do Parlamento Europeu evoluiu de uma participação
exclusivamente consultiva (até à entrada em vigor do Tratado de Maastricht) até uma posição
de codecisão (desde o Tratado de Amesterdão), o que coloca o Parlamento em pé de igualdade
com o Conselho.
O Tratado de Lisboa (ver ficha 1.1.5.) formalmente inovou o setor ao introduzir, no Título VI,
a política comum dos transportes, a qual entra então na esfera das competências partilhadas da
União Europeia [nos termos do n.º 2, alínea g), do artigo 4.º do TFUE]. Os artigos 91.º e o n.º 2
do artigo 100.º do TFUE preveem também o processo legislativo ordinário em todos os setores
dos transportes (ver em particular a ficha 1.4.1.).
B. Orientação geral
Para além de um apoio fundamental à liberalização dos mercados dos transportes, o Parlamento
Europeu sublinhou continuamente a necessidade de a implementar concomitantemente com uma
harmonização global do quadro social, fiscal e técnico, bem como das normas de segurança.
Além disso, o PE apoiou regularmente o modelo da mobilidade sustentável, através de propostas
e reivindicações específicas.
Em 12 de fevereiro de 2003, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre o (segundo)
Livro Branco da Comissão, intitulado «A política europeia de transportes no horizonte 2010: a
hora das opções». A resolução salientou que a ideia de «desenvolvimento sustentável» deveria
constituir o fundamento e a norma da política europeia de transportes. Sublinhou a necessidade
da criação de um sistema de transportes global e integrado. Preconizou a passagem para
modos de transporte mais compatíveis com o ambiente, preservando-se a competitividade dos
transportes rodoviários, bem como a imputação justa a cada modo de transporte dos custos de
infraestruturas e dos custos externos. O PE concretizou esta orientação geral através de um
grande número de reivindicações e propostas relativas a cada um dos modos de transporte, à
segurança dos mesmos, ao calendário e ao financiamento da rede transeuropeia de transportes
e ainda à melhor coordenação com outras políticas comunitárias. O mesmo se passa com
outros temas das políticas de transportes, tais como a intermodalidade, a investigação, o
desenvolvimento e as novas tecnologias.
Em 9 de julho de 2008, o Parlamento adotou uma resolução sobre o Livro Verde da Comissão
intitulado «Por uma nova cultura de mobilidade urbana», publicado em 25 de setembro de
2007. Uma outra resolução, «um plano de ação sobre a mobilidade urbana», foi adotada em
23 de abril de 2009. O Parlamento exigiu a elaboração de uma abordagem europeia global e
integrada para a mobilidade urbana que sirva de quadro de referência para as partes interessadas
a nível europeu, nacional, regional e local (autarquias, cidadãos, empresas e indústrias). Pouco
depois, a Comissão retomou esta exigência no seu plano de ação para a mobilidade urbana
[COM(2009)0490], publicado em 30 de setembro de 2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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A 2 de dezembro de 2015, o Parlamento adota uma resolução sobre a «mobilidade
urbana sustentável», na sequência de uma nova comunicação do executivo, intitulada
«Avançar em conjunto para uma mobilidade urbana competitiva e eficiente na utilização
de recursos» [COM(2013)0913], publicada em 17 de dezembro de 2013. Os deputados
encorajaram em especial os Estados-Membros e as cidades a elaborar planos de mobilidade
urbana sustentável concedendo prioridade aos modos de transporte de baixas emissões, aos
veículos que utilizem combustíveis de substituição e ao recurso aos sistemas inteligentes de
transporte, tendo em devida conta as necessidades específicas das pessoas com mobilidade
reduzida. Defendem também uma política em matéria de estacionamento (lugares de
estacionamento, utilização dos sistemas inteligentes de estacionamento, tarifação adaptada) que
se possa inserir num política urbana integrada, bem como uma redução do ruído associado
à circulação dentro das cidades. A Comissão e os Estados-Membros foram convidados: i) a
estabelecer uma rede destinada à mobilidade sustentável, reunindo as boas práticas em matéria
de ordenamento do território e de utilização do espaço (centrada na partilha de automóveis, nos
transportes públicos, no ciclismo e na marcha); ii) a incentivar as cidades a participar na parceria
de inovação europeia para as cidades e comunidades inteligentes; iii) a organizar campanhas de
sensibilização públicas de forma a promover a mobilidade sustentável.
Na sua resolução de 6 de julho de 2010 sobre um futuro sustentável para os transportes, o
Parlamento reagiu, com uma série de medidas, à comunicação da Comissão sobre o assunto,
tendo em vista a preparação do novo Livro Branco. Esta resolução delineia em 42 pontos um
quadro completo da política europeia de transportes.
Desde a publicação do terceiro Livro Branco, o Parlamento já adotou duas resoluções. Na
resolução de 15 de dezembro de 2011, intitulada «Roteiro do espaço único europeu dos
transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos», os
deputados procederam a uma avaliação ex-ante dos objetivos principais do Livro Branco de
2011, elaborando ao mesmo tempo um balanço comparativo dos progressos obtidos no âmbito
do Livro Branco de 2001. No que diz respeito à concretização de um espaço único dos
transportes até 2020, a resolução assinala que o potencial dos transportes em numerosos setores
não está ainda suficientemente explorado e sublinha a importância de um sistema centralizado
nas interconexões e na interoperabilidade, apoiada por uma verdadeira gestão europeia das
infraestruturas, tendo em vista suprimir, para todos os modos de transporte, os «efeitos de
fronteira» entre os Estados-Membros. O Parlamento aprova os dez objetivos para um sistema de
transportes competitivo e eficiente na utilização dos recursos, bem como os objetivos para 2030
e 2050 estabelecidos pelo Livro Branco. Contudo, os deputados recomendam disposições mais
precisas relativas ao período até 2020. Por exemplo, no âmbito da estratégia 2020: uma redução
de 20 % das emissões de CO2 produzidas pelo tráfego rodoviário, de 20 % do ruído e do consumo
energético do equipamento ferroviário, de 30 % das emissões de CO2 produzidas no conjunto
do espaço aéreo europeu, de 30 % das emissões CO2 e de substâncias poluentes produzidas pelo
transporte marítimo. Todos os objetivos intermédios assim fixados são prioritários e sujeitos a
revisão anual. O Parlamento formula igualmente um conjunto de recomendações direcionadas
aos domínios do transporte rodoviário, aéreo, ferroviário e marítimo. A 9 de setembro de 2015,
adota uma segunda resolução sobre a execução do Livro Branco de 2011, subintitulada «Balanço
e via a seguir rumo à mobilidade sustentável». No âmbito da revisão intercalar do Livro Branco,
o Parlamento convida o executivo a manter o nível de ambição dos objetivos fixados no
mínimo. Os deputados insistem, em particular, na necessidade de obter uma perspetiva geral da
situação no que se refere à aplicação das 40 iniciativas enunciadas no anexo do Livro Branco
(elaborado pela Comissão ao publicar o documento de trabalho em 1 de julho de 2016; ver
supra). Além disso, ao sublinhar o desvio significativo entre objetivos e meios operacionais

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=pt
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e financeiros para os atingir, o Parlamento insta a Comissão a propor medidas legislativas
adicionais, bem como uma estratégia global que favoreça a descarbonização dos transportes,
tendo em vista o cumprimento do objetivo de longo prazo (redução, pelos transportes, em
pelo menos 60 % das emissões de GEE até 2050). O Parlamento elabora um conjunto de
recomendações visando a realização da integração de todos os modos de transporte, com o fim
de obter um sistema de transportes mais eficaz, sustentável, competitivo, acessível e viável
na prática para os utilizadores. Entre os principais pontos sublinhados constam a transferência
modal e a comodalidade, as infraestruturas modernas e o financiamento inteligente, a mobilidade
urbana, a colocação dos utilizadores no cerne da política de transportes e a dimensão mundial
dos transportes.
Christina Ratcliff
06/2017
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