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SUGESTÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 

Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

estabelece que a União, na definição e execução das suas políticas e ações, tem por 

objetivo combater a discriminação em razão da deficiência (artigo 10.º) e que lhe atribui 

poderes para adotar legislação para combater esse tipo de discriminação (artigo 19.º); 

B. Considerando que os artigos 21.º e 26.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia proíbem explicitamente a discriminação em razão da deficiência e garantem a 

igualdade de participação na sociedade das pessoas com deficiência;  

C. Considerando que, na sua resposta à resolução do Parlamento intitulada "Europa, primeiro 

destino turístico do mundo - novo quadro político para o turismo europeu"1, de 27 de 

setembro de 2011, adotada pela Comissão em 13 de dezembro de 2011, a Comissão 

reconheceu a necessidade de assegurar uma cadeia ininterrupta de serviços acessíveis a 

todos (transporte, alojamento, restauração, atividades e atrações turísticas), e que, para o 

efeito, começou a pôr em prática medidas para aumentar a sensibilização, melhorar as 

competências no sector do turismo e, em última análise, aumentar a qualidade das 

infraestruturas turísticas para as pessoas com necessidades especiais ou deficiências; 

D. Considerando que as necessidades das pessoas com deficiência, diversidade funcional e 

mobilidade reduzida nos domínios dos transportes, da mobilidade e do turismo 

correspondem a oportunidades de inovação de negócio no setor dos serviços de 

mobilidade e transporte e que podem resultar em situações vantajosas para todos, ao 

servirem pessoas com todos os tipos de deficiências, incluindo – mas não só – pessoas 

com mobilidade reduzida, invisuais, pessoas surdas e com deficiências auditivas, pessoas 

com autismo e pessoas com deficiências intelectuais ou psicossociais, assim como todos 

os outros utilizadores destes serviços, no espírito do "desenho universal";  

E. Considerando que existem 80 milhões de pessoas com deficiência ou diversidade 

funcional na Europa, isto é, um sexto da população; 

1. Exorta a Comissão e o Conselho a estarem mais atentos às necessidades das pessoas com 

deficiência e a tê-las sistematicamente em conta no âmbito da revisão dos regulamentos da 

UE, nomeadamente dos regulamentos relativos aos direitos dos passageiros em diferentes 

modos de transporte (Regulamentos (CE) n.º 1107/2006 e (CE) n.º 261/2004 sobre os 

transportes aéreos, Regulamento (CE) n.º 1371/2007 sobre os transportes ferroviários, 

Regulamento (UE) n.º 1177/2010 sobre o transporte marítimo e por vias navegáveis e 

Regulamento (UE) n.º 181/2011 sobre o transporte de autocarro), bem como no quadro da 

elaboração de legislação, por exemplo em matéria de direitos dos passageiros no contexto 

de viagens multimodais; salienta que a UE se comprometeu a criar uma Europa sem 

barreiras, em 2010, na Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020; 
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2. Apela aos Estados-Membros para que tomem todas as medidas necessárias para aplicar a 

legislação da UE destinada a melhorar a acessibilidade dos transportes (incluindo 

transportes ferroviários, aéreos, marítimos e por vias navegáveis ou de autocarro), 

reforçando as competências dos organismos de execução pertinentes ao abrigo da 

legislação em matéria de direitos dos passageiros, sem esquecer a acessibilidade e a 

normalização, a harmonização, os requisitos técnicos, os incentivos para as empresas, as 

políticas sindicais e as convenções coletivas; 

3. Insta a Comissão a clarificar as responsabilidades que incumbem a cada um dos agentes 

envolvidos na prestação de cuidados às pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente 

no que respeita aos transbordos entre os diferentes modos de transporte, bem como a 

disponibilizar ao Parlamento informações sobre a participação das associações de pessoas 

com deficiência e o seu papel na execução da regulamentação relativa aos direitos dos 

passageiros; 

4.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a avançarem na aplicação da Estratégia Europeia 

para a Deficiência 2010-2020; lamenta que a avaliação intercalar dessa Estratégia, 

prevista para 2015, tenha sido adiada e insta a Comissão a completar e comunicar esta 

avaliação o mais rapidamente possível; 

5. Está firmemente convicto das vantagens do estabelecimento de regras comuns de 

acessibilidade a nível da UE e, por conseguinte, aguarda com expectativa a rápida adoção 

da proposta da Comissão relativa à lei europeia da acessibilidade1; 

6. Salienta a necessidade de adotar a Lei Europeia da Acessibilidade, que é fundamental para 

resolver todos os problemas relacionados com a acessibilidade das pessoas com 

mobilidade reduzida nos domínios dos transportes, da mobilidade e do turismo, e que 

garantirá o pleno acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial de passageiros, em especial no que diz respeito 

aos transbordos e aos acessos sem escadas em todos os metropolitanos e estações 

ferroviárias, aos sítios Web, aos serviços baseados em dispositivos móveis, aos sistemas 

de bilhética inteligente e à informação em tempo real, bem como aos terminais self-

service, às máquinas de emissão de bilhetes e às máquinas de registo automático (check-

in) utilizadas na prestação de serviços de transporte de passageiros; 

7. Reconhece que, ao invés de terem de se adaptar a diferentes regulamentações nacionais, a 

observância dos requisitos da UE será vantajosa para as pequenas e médias empresas; 

lamenta, contudo, que os produtos e serviços turísticos de natureza transfronteiriça não 

sejam abrangidos pela proposta relativa à lei europeia da acessibilidade; sublinha que não 

foram tomadas medidas a nível da UE em matéria de instalações e serviços turísticos 

tendentes a harmonizar progressivamente a classificação do alojamento, tendo em conta 

critérios de acessibilidade; 

8. Exorta a Comissão a propor a ratificação, pela UE, do Protocolo facultativo à Convenção 

das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência para que possam fazer 

valer os seus direitos, especialmente no que se refere à sua falta de acesso aos serviços de 

transporte e a certos aspetos das áreas edificadas, incluindo infraestruturas turísticas e 

alojamento; 
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9. Salienta que a acessibilidade sem obstáculos aos serviços de transportes, veículos, 

infraestruturas e centros de conexão intermodais, em particular nas zonas rurais, é a chave 

para assegurar sistemas de mobilidade sem discriminação inerente; salienta, a este 

respeito, que as pessoas com deficiência devem ter acesso a produtos e serviços e que é 

necessário envidar mais esforços para tornar acessíveis os serviços de transporte, turismo, 

veículos e as infraestruturas; realça que o Mecanismo «Interligar a Europa» oferece a 

possibilidade de financiar ações em zonas urbanas e ações que melhorem a acessibilidade 

das pessoas com algum tipo de deficiência, que podem ascender a 10 % dos custos de 

adaptação; 

10. Solicita à Comissão que, no seu relatório anual sobre a implementação dos fundos da 

RTE-T, publique os progressos realizados em matéria de medidas e o montante de ajuda 

concedido para adaptar as infraestruturas às pessoas com deficiência no âmbito do 

Mecanismo «Interligar a Europa» e de outros tipos de financiamento da UE; convida 

igualmente a Comissão a tomar medidas para promover uma maior participação em 

projetos orientados para a adaptação das infraestruturas às pessoas com deficiência, 

incluindo, entre outras coisas, informação e sessões de divulgação para potenciais 

promotores; 

11. Salienta, a este respeito, a importância do financiar medidas nas zonas urbanas, onde as 

pessoas têm de proceder com maior frequência a transbordos para diferentes modos de 

transporte e as pessoas com algum tipo de problemas de mobilidade se deparam com 

maiores dificuldades; 

12. Realça que a acessibilidade é fundamental para que as pessoas com deficiências possam 

usufruir plenamente da oferta turística europeia; 

13. Sublinha que os formatos permanentemente acessíveis devem estar no topo da agenda das 

políticas de mercado de mobilidade digital e facilitar o acesso de todas as pessoas, 

independentemente do tipo de deficiência, recorrendo a linguagens acessíveis, tecnologias 

e formatos adaptados a diferentes tipos de deficiência, como a linguagem gestual, Braille, 

sistemas de comunicação aumentativa e alternativa e outros meios acessíveis, modos e 

formatos de comunicação da escolha das pessoas, nomeadamente, formatos de fácil leitura 

ou pictogramas, legendagem e mensagens de texto pessoais no que respeita a informações 

de viagem, reserva e bilhética, recorrendo a mais do que um canal sensorial; insta a 

Comissão, no que diz respeito a equipamentos e serviços de transportes, a criar 

mecanismos de acompanhamento e controlo que garantam que a acessibilidade e os 

dispositivos de auxílio para pessoas com deficiência também serão oferecidos nos serviços 

de transportes públicos, em todos os Estados-Membros; 

14. Salienta que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de receber informações 

sobre serviços multimodais, transfronteiriços, que prestem serviços que garantam um 

transporte porta a porta, para que seja possível escolher entre o serviço mais sustentável, 

mais barato e mais rápido, bem como reservar e pagar estes serviços em linha;  

15. Solicita informações de viagem em tempo real para que, antes de iniciarem uma viagem, 

as pessoas com deficiência possam obter informações sobre as perturbações ou encontrar 

soluções alternativas de viagem; 

16. Congratula-se com o projeto-piloto «Cartão Europeu de Pessoas com Deficiência»; insta 
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os Estados-Membros e a Comissão a considerar e a utilizar, se oportuno, os mais recentes 

avanços tecnológicos, nomeadamente nos domínios da intermodalidade, da interconexão e 

da interoperabilidade e salienta que o princípio do «desenho universal» deve ser sempre 

aplicado na conceção de produtos de transportes de passageiros aéreos, rodoviários, 

ferroviários, fluviais e marítimos, a fim de cumprir plenamente os requisitos de 

acessibilidade; incentiva todos os Estados-Membros a aderirem à iniciativa do «Cartão 

Europeu de Pessoas com Deficiência» e insta a Comissão a atribuir os recursos financeiros 

necessários para desenvolver o «Cartão Europeu de Pessoas com Deficiência» como um 

projeto a nível da UE; 

17. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas com vista a garantir que as 

pessoas com deficiência possam facilmente utilizar o número de emergência 112 em toda 

a Europa; 

18. Destaca que tem de ser prestada particular atenção às tecnologias de apoio, que permitem 

que as pessoas com deficiências tenham uma vida independente e que os conhecimentos 

adquiridos relativamente à necessidade de uma mobilidade sem obstáculos e aos serviços 

de turismo devem ser plenamente integrados nos próximos programas de investigação e 

inovação, nomeadamente nos programas previstos no Programa-Quadro Horizonte 2020; 

destaca que tal implica o aperfeiçoamento e a harmonização dos dados estatísticos a nível 

europeu e o intercâmbio das melhores práticas; 

19. Insta a Comissão a promover a investigação, a recolha de dados e o intercâmbio de boas 

práticas, em consulta com as organizações que representam as pessoas com deficiências, 

bem como a fornecer regularmente uma síntese dos dados referentes à acessibilidade dos 

serviços de turismo a pessoas com deficiência, tal como previsto nos dois anexos do 

Regulamento (UE) n.º 692/2011 relativo às estatísticas sobre o turismo; 

20. Salienta que os serviços de turismo devem ter em conta as necessidades especiais das 

pessoas com deficiência, nomeadamente o acesso fácil à informação, à comunicação e 

instalações, tais como salas, casas de banho, sanitários e outros espaços fechados; 

21. Solicita às autoridades competentes dos Estados-Membros que elaborem estratégias de 

sensibilização para os direitos das pessoas com deficiências, facilitem a participação do 

pessoal dos transportes e turismo em ações de formação que visem a sensibilização para a 

deficiência e a igualdade de tratamento das pessoas com deficiência e incentivem a 

colaboração e o intercâmbio de boas práticas entre as associações europeias que trabalham 

no domínio da deficiência e os organismos públicos e privados responsáveis pelos 

transportes; insiste para que o material relativo à formação seja disponibilizado em 

formatos acessíveis 

22. Salienta que o pessoal das companhias aéreas deve receber formação adequada, de modo a 

que as companhias aéreas possam prestar serviços adequados às pessoas com deficiência; 

realça que deve ser dada especial atenção para garantir que o pessoal possa manipular as 

cadeiras de rodas sem as danificar; 

23. Considera que o princípio «turismo para todos» deve ser a referência para as ações 

relacionadas com o turismo aos níveis nacional, regional, local ou europeu; insiste em que 

os prestadores de serviços de turismo devem contemplar as necessidades das pessoas com 
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deficiência, promovendo a adaptação de instalações, bem como ações de formação do 

pessoal.  
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