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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas segundo a qual as contas da 
Empresa Comum SESAR (Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único 
Europeu) («a Empresa») relativamente ao exercício de 2018 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares; 

2. Regista que a Empresa apresentou o seu orçamento em duas secções distintas: (1) 
SESAR 1 e (2) SESAR 2020; observa, além disso, que o SESAR 1 foi cofinanciado pelo 
programa RTE-T e pelo 7.º Programa‑Quadro de Investigação e que o SESAR 2020 é 
cofinanciado pelo programa Horizonte 2020; 

3. Verifica que o orçamento definitivo da Empresa disponível em 2018 se elevou a 153,4 
milhões de EUR em dotações de autorização e 119,9 milhões de EUR em dotações de 
pagamento, e que as taxas de execução foram de 83% e 47 %, respetivamente (SESAR 1: 
99% e 5 % e SESAR 2020: 81% e 61 %); observa que a taxa de execução dos 
pagamentos globalmente baixa se deve principalmente à baixa taxa de execução do 
SESAR 1, o que reflete o encerramento financeiro dos seus projetos e a liquidação do 
programa, bem como os esforços envidados pela Empresa no sentido de manter os custos 
de funcionamento ao nível mínimo necessário;

4. Recorda que a SESAR constitui o pilar tecnológico da iniciativa «Céu Único Europeu» 
(SES) e que tem por missão coordenar e levar a cabo a investigação, a fim de contribuir 
para superar a fragmentação do SES; salienta que as rotas livres destinadas a reduzir as 
emissões de voo e de combustível constituem uma das principais realizações da Empresa; 
considera, por conseguinte, que a Empresa poderia contribuir ainda mais para a 
sustentabilidade do setor da aviação;

5. Salienta que a existência de recursos financeiros e humanos suficientes é necessária, tanto 
paro o desenvolvimento do espaço aéreo europeu no que respeita ao SES 2+, como para a 
inclusão de drones;

6. Regista o facto de a Empresa ter realizado as suas operações em plena conformidade com 
quatro diferentes quadros: o programa Horizonte 2020, o programa do Mecanismo 
Interligar a Europa (MIE) para as atividades de demonstração de drones no «espaço U», 
bem como dois quadros específicos aplicáveis ao pedido de acesso ao serviço ativo de 
delimitação geográfica e o estudo com vista à elaboração de uma proposta para a futura 
arquitetura do espaço aéreo europeu; reconhece que estes diferentes quadros jurídicos 
implicam um elevado grau de complexidade para a Empresa e, por conseguinte, felicita a 
Empresa pela execução bem-sucedida dos projetos de inovação;

7. Realça que a Empresa presta um contributo importante para acelerar a implantação das 
inovações; salienta, além disso, o papel que esta desempenha no desenvolvimento 
significativo do «espaço U» e na elaboração de um modelo destinado a permitir a 
introdução e utilização segura de drones no espaço aéreo inferior, que constitui a base de 
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um setor moderno e em rápido crescimento; destaca a importância da Empresa na 
preparação de uma versão atualizada do Plano Diretor Europeu de Gestão do Tráfego 
Aéreo para um Céu Europeu Digital através de uma transformação digital holística do 
tráfego aéreo orientada para os passageiros; considera, por conseguinte, que o papel da 
Empresa deve ser reconhecido e reforçado no âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual;

8. Observa que a Empresa continuou a proceder ao encerramento financeiro e 
administrativo do SESAR 1; regista que a taxa global de execução do programa é de 
89,9 %; observa que a Empresa dispõe de 30,7 milhões de euros na sua conta bancária 
virtual para cobrir todas as restantes obrigações do SESAR 1 e que, de acordo com as 
previsões de pagamentos e recuperações, a Empresa deverá encerrar o SESAR 1 com um 
excedente de tesouraria estimado em 30,6 milhões de euros; recorda que os resultados 
orçamentais acumulados do SESAR 1 serão utilizados para reembolsar as contribuições 
em numerário excedentárias dos membros da Empresa e o montante não utilizado 
remanescente será reembolsado à União;

9. Observa que 2018 foi o primeiro ano em que o SESAR 2020 não incluiu projetos SESAR 
1; observa ainda que, dos 96,0 milhões de EUR de receitas obtidas pelo SESAR 2020 em 
2018, 88,2 milhões de EUR corresponderam à contribuição da União e 5,2 milhões de 
EUR à do Eurocontrol;

10. Verifica que as dotações de pagamento não utilizadas em 2018 resultaram num excedente 
de 19,3 milhões de EUR que permanece na Empresa (dos quais 0,05 milhões de EUR 
para o SESAR 1 e 19,25 milhões de EUR para o SESAR 2020) e que o excedente 
acumulado ascende a 77,24 milhões de EUR (dos quais 30,93 milhões de EUR para o 
SESAR 1 e 46,31 milhões de EUR para o SESAR 2020);

11. Observa que as últimas auditorias do SESAR 1 relativas aos pagamentos efetuados em 
2017 foram lançadas em 2018 e que o 4.º ciclo de auditorias de 23 exercícios de auditoria 
foi concluído em oito membros; está preocupado com a taxa de erro residual de 5,07 % 
registada em 2018; manifesta, no entanto, satisfação com o facto de a taxa de erro 
cumulativa residual do SESAR 1 ser de 1,29%; 

12. Toma nota dos resultados do exercício de aferimento de 2018 relativo aos recursos 
humanos: 61,67 % lugares operacionais, 28,57 % lugares administrativos e 9,76 % 
lugares neutros;

13. Propõe que o Parlamento dê quitação ao Diretor Executivo da Empresa pela execução do 
orçamento da mesma para o exercício de 2018.
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