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BREVE JUSTIFICAÇÃO

7º Programa-Quadro: ponto da situação

Em 6 de Abril de 2005, a Comissão apresentou a sua proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 
2013). Em 11 de Outubro de 2005, a comissão TRAN aprovou um parecer sobre esta 
proposta, alterando a parte temática relativa aos transportes e aeronáutica, que foi transferida 
para a comissão ITRE. Esta última decidiu, tendo também em conta a incerteza que rodeia as 
Perspectivas Financeiras para 2007-2013, fazer preceder o seu relatório de dois documentos 
de trabalho, apresentados em Junho e em Outubro de 2005. O projecto de relatório da 
comissão ITRE será apresentado em Janeiro de 2006. O relator do presente projecto de
parecer sugeriu ao relator da comissão ITRE, Deputado Buzek, que inclua todas as alterações 
da comissão TRAN e que evite incluir alterações que possam ser conflituais com estas.

Entretanto, a Comissão apresentou, em 21 de Setembro de 2005, uma nova proposta de 
decisão do Conselho relativa apenas ao programa específico “Cooperação” do 7º Programa-
Quadro. O programa “Cooperação” é a parte do 7º P-Q que identifica as nove áreas temáticas 
de investigação, uma das quais é a dos transportes e aeronáutica. A Comissão ITRE irá 
elaborar um relatório separado sobre esta proposta, relativamente à qual cabe referir que o 
Parlamento é apenas consultado.

Transportes e aeronáutica no programa “Cooperação”: diferenças em relação à 
proposta geral do Programa-Quadro

A proposta de programa para a cooperação constitui, em muitos aspectos, uma especificação 
do que já era referido na proposta geral do 7º P-Q. No que se refere aos transportes e à 
aeronáutica, a proposta segue a mesma estrutura, apresentando primeiro o objectivo e a 
abordagem e, em seguida, as actividades relativas à aeronáutica e ao transporte aéreo, ao 
transporte de superfície e ao Galileo. 

Podem constatar-se as seguintes diferenças ou acréscimos em relação à proposta geral do 7º 
Programa-Quadro:

Objectivo e abordagem:
Aos objectivos é acrescentado o de um transporte mais seguro. A abordagem do programa 
“Cooperação”é caracterizada como “integrada”, associando todos os modos de transporte. Os 
tópicos multitemáticos incidirão em especificidades dos transportes, como a segurança. Em 
vez de se falar do “automóvel ecológico e seguro do futuro”, opta-se por uma formulação 
mais geral, falando de “fontes de energia alternativas em aplicações de transportes” e “efeitos 
ambientais dos transportes, incluindo as alterações climáticas”. É dada maior importância ao 
trabalho das plataformas tecnológicas e às suas agendas estratégicas de investigação, o que 
pode justificar o lançamento de iniciativas tecnológicas conjuntas. Merecem também atenção 
as actividades de especial relevância para as PME e as avaliações de impacto.
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Actividades no domínio da aeronáutica e do transporte aéreo:
São acrescentadas algumas metas quantitativas, como a redução de emissões (CO2 e ruído em 
50% e NOx em 80%), a redução para um quinto da taxa de acidentes e para metade do tempo 
de autorização da entrada de novos produtos no mercado. No que diz respeito à investigação 
com vista à garantia da satisfação e segurança dos clientes, é referida a adaptação das 
operações aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes tipos de aeronaves e o funcionamento 
24 horas por dia a níveis sonoros aceitáveis para a população. Para o aumento da eficiência 
temporal, a atenção centra-se na iniciativa SESAME. No que se refere ao transporte aéreo do 
futuro, são acrescentados novos conceitos de propulsão e novos métodos de orientação e 
controlo das aeronaves.

Actividades no domínio dos transportes de superfície (rodoviários, ferroviários e por via 
navegável):
O texto explicativo é mais detalhado e são acrescentados alguns destaques novos. Por 
exemplo, são referidas as pilhas de combustível (para a ecologização), a carga e descarga 
(para a deslocação modal), a gestão da procura (para a mobilidade urbana), a análise de risco 
(para a segurança) e a redução dos custos do ciclo de vida (para a competitividade).

Actividades no domínio do Galileo:
Esta parte é substancialmente desenvolvida, referindo todos os tipos de aplicações possíveis 
do sistema Galileo (por exemplo, na cartografia ou na navegação) e aspectos importantes a ter 
em conta (por exemplo, a abertura ao acesso comercial ou a garantia de uma utilização segura
através de certificação).

Outros aditamentos:
Foram acrescentadas duas novas sub-rubricas: uma para realçar a importância da cooperação 
internacional e outra para referir que a investigação deve ser também capaz de dar resposta a 
necessidades políticas imprevistas.

Alterações

À data de publicação desta proposta da Comissão sobre o programa “Cooperação”, o 
Parlamento ainda não tinha aprovado o seu relatório sobre a proposta geral do 7º P-Q. Esta 
proposta da Comissão não teve (ainda) em conta, portanto, as alterações do Parlamento à 
proposta geral. Dadas as semelhanças da nova proposta com a anterior, o relator propõe 
alterações idênticas à que foram feitas à proposta geral.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Tecnologia a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 2, nº 1, alínea (g)

(g) Transportes (incluindo a aeronáutica); (g) Transportes (incluindo a aeronáutica e a 
tecnologia marítima), em particular,
Galileo, SESAR e ERTMS*;

_____________________
* Galileo é o programa europeu de navegação por 
satélite, SESAR é o programa de investigação sobre 
a gestão do tráfego aéreo no Céu Único Europeu, 
ERTMS é o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário.

Justificação

A Europa deve continuar na vanguarda na investigação em matéria de tecnologia marítima.
Em particular Galileo, SESAR e ERTMS: adaptação para ter em conta a decisão do 
Conselho relativa às novas Perspectivas Financeiras.

Alteração 2
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Título

Transportes (incluindo a aeronáutica) Transportes (incluindo a aeronáutica e a 
tecnologia marítima), em particular,
Galileo, SESAR e ERTMS*

Justificação

A Europa deve continuar na vanguarda na investigação em matéria de tecnologia marítima.
Em particular Galileo, SESAR e ERTMS: adaptação para ter em conta a decisão do 
Conselho relativa às novas Perspectivas Financeiras.
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Alteração 3
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Objectivo

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus integrados “mais ecológicos”, 
“mais inteligentes” e mais seguros em 
benefício do cidadão e da sociedade, 
respeitando o ambiente e os recursos 
naturais e garantindo e reforçando a 
competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Desenvolvimento permanente de sistemas 
de transporte europeus competitivos e 
cómodos para os passageiros em benefício 
dos cidadãos e das indústrias europeias no 
mercado global. Os avanços tecnológicos, o 
desenvolvimento sustentável, sistemas de 
transporte e de logística pan-europeus e 
mundiais “mais ecológicos”, “mais 
inteligentes”, "mais baratos, mas 
melhores", mais seguros e conviviais são o 
objectivo do Sétimo Programa-Quadro no 
sector do transporte e da logística.

Justificação

O primeiro objectivo consiste em encorajar a competitividade e o segundo em fazer da 
investigação o meio de atingir esse objectivo. A inclusão da convivialidade está de acordo 
com o espírito da proposta da Comissão. Considerando as relações globais dos transportes
da UE e o desenvolvimento dos seus sistemas de transporte, é essencial referir igualmente 
sistemas logísticos novos e melhorados, que contribuirão para aumentar a mobilidade e 
reduzir o impacto ambiental.

Alteração 4
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Abordagem, parágrafo 1

O sistema europeu de transportes é um 
elemento vital da prosperidade económica e 
social da Europa. Serve missões-chave de 
transporte de pessoas e mercadorias num 
contexto local, regional, nacional, europeu 
e internacional. Este tema incidirá em 
alguns dos actuais desafios, tal como 
reconhecidos no Livro Branco sobre 
transportes  e na melhoria dos contributos 
que os sistemas de transportes dão para a 
sociedade e a competitividade industrial 
numa UE alargada, minimizando 
simultaneamente as consequências e 
impactos negativos dos transportes no 
ambiente, consumo de energia, segurança e 
saúde pública.

O sistema europeu e mundial de transportes 
é um elemento vital da prosperidade 
económica e social da Europa. Não só existe 
um considerável volume de transporte 
interno entre os Estados-Membros e as 
mais importantes ligações de transporte 
com países terceiros, como as empresas 
europeias, em particular nos sectores do 
transporte marítimo e aéreo, têm uma 
posição dominante em muitos domínios, 
incluindo no do transporte entre países 
terceiros, em termos quer de serviços de 
transporte quer de fornecimento de 
material de ponta. Este tema incidirá em 
alguns dos actuais desafios, tal como 
reconhecidos no Livro Branco sobre 
transportes  e na melhoria dos contributos 
que os sistemas de transportes dão para a 
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sociedade e a competitividade industrial 
numa UE alargada, minimizando 
simultaneamente as consequências e 
impactos negativos dos transportes no 
ambiente, consumo de energia, segurança e 
saúde pública. A repartição do orçamento 
para investigação no domínio dos 
transportes reflectirá a importância 
económica dos vários modos de transporte.

Justificação

O sector europeu dos transportes deve ser encarado num contexto mundial. Além disso, como
o transporte de superfície tem, em termos económicos, um peso maior do que o transporte 
aéreo, esta relação deve reflectir-se na repartição do orçamento e na agenda de investigação. 
Como a própria Comissão indicou na proposta geral do 7º programa-quadro, 
COM(2005)0043, o transporte de superfície é responsável por 11% do PIB da UE e emprega 
16 milhões de pessoas, cabendo ao transporte aéreo apenas 2,6% e 3,1 milhões, 
respectivamente.

Alteração 5
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Abordagem, parágrafo 3

As várias plataformas tecnológicas criadas 
neste domínio (ACARE para aeronáutica e 
transporte aéreo, ERRAC para o transporte 
ferroviário, ERTRAC para o transporte 
rodoviário, WATERBORNE para o 
transporte por vias navegáveis, e Hidrogénio 
e Pilhas de Combustível) elaboraram visões 
a longo prazo e agendas estratégicas de 
investigação (AEI) que são contributos úteis 
para a definição do presente tema e 
complementam as necessidades dos 
decisores políticos e as expectativas da 
sociedade. Aspectos seleccionados das AEI 
podem justificar a criação de iniciativas 
tecnológicas conjuntas. As actividades ERA-
NET abrem oportunidades para facilitar uma 
maior coordenação transnacional em tópicos 
específicos no sector dos transportes e serão 
levadas a cabo sempre que adequado.

As várias plataformas tecnológicas criadas 
neste domínio (ACARE para aeronáutica e 
transporte aéreo, ERRAC para o transporte 
ferroviário, ERTRAC para o transporte 
rodoviário, WATERBORNE para o 
transporte por vias navegáveis e a 
tecnologia marítima, e Hidrogénio e Pilhas 
de Combustível) elaboraram visões a longo 
prazo e agendas estratégicas de investigação 
(AEI) que são contributos úteis para a 
definição do presente tema e complementam 
as necessidades dos decisores políticos e as 
expectativas da sociedade. Aspectos 
seleccionados das AEI podem justificar a 
criação de iniciativas tecnológicas conjuntas. 
As actividades ERA-NET abrem 
oportunidades para facilitar uma maior 
coordenação transnacional em tópicos 
específicos no sector dos transportes e serão 
levadas a cabo sempre que adequado.
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Justificação

A Europa deve continuar na vanguarda na investigação em matéria de tecnologia marítima.

Alteração 6
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Abordagem, parágrafo 5

Serão consideradas necessidades políticas 
existentes, bem como o desenvolvimento, 
avaliação e implementação de novas 
politicas (por exemplo, politica marítima) 
em cada linha de actividades e entre as 
diferentes linhas de actividade. Os trabalhos 
incluirão estudos, modelos e ferramentas 
relacionados com a monitorização e previsão 
estratégicas e que integrem conhecimentos 
ligados as principais questões económicas, 
sociais, ambientais e de segurança nos 
transportes. As actividades de apoio a 
tópicos temáticos transversais incidirão nas 
especificidades dos transportes, por 
exemplo, os aspectos de segurança como um 
requisito inerente ao sistema de transportes, 
a utilização de fontes de energia alternativas 
em aplicações de transportes e a 
monitorização dos efeitos ambientais dos 
transportes, incluindo as alterações 
climáticas.

Serão consideradas necessidades políticas 
existentes, bem como o desenvolvimento, 
avaliação e implementação de novas 
politicas (por exemplo, politica marítima) 
em cada linha de actividades e entre as 
diferentes linhas de actividade. Os trabalhos 
incluirão estudos, modelos e ferramentas 
relacionados com a monitorização e previsão 
estratégicas e que integrem conhecimentos 
ligados as principais questões económicas, 
sociais, ambientais e de segurança nos 
transportes. As actividades de apoio a 
tópicos temáticos transversais incidirão nas 
especificidades dos transportes, por 
exemplo, aspectos de segurança como um 
requisito inerente ao sistema de transportes, 
a utilização de fontes de energia alternativas 
em aplicações de transportes, a 
monitorização dos efeitos ambientais dos 
transportes, incluindo as alterações 
climáticas, bem como medidas atenuantes 
de efeitos negativos decorrentes de 
constrangimentos geográficos 
permanentes. A investigação no domínio do 
ambiente deve incluir as formas de evitar, 
reduzir e optimizar o tráfego. A 
investigação no domínio do ambiente deve 
incluir o aumento da eficiência dos 
transportes.

Justificação

Em consonância com o texto proposto pelo relator, a alteração apresentada propõe o 
desenvolvimento de medidas na área da cooperação, capazes de atenuar os efeitos negativos 
decorrentes de constrangimentos geográficos permanentes.

Alteração 7
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Aeronáutica e 

transporte aéreo
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Aeronáutica e transporte aéreo Aeronáutica e transporte aéreo sustentável

Justificação

Em consonância com o Artigo 2º TCE e com o Conselho Europeu de Gotemburgo.

Alteração 8
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Aeronáutica e 

transporte, parágrafo 4

Dar um salto quântico em termos da escolha 
dos passageiros e da flexibilidade da 
programação, obtendo simultaneamente uma 
redução para um quinto na taxa de acidentes. 
Novas tecnologias permitirão uma escolha 
mais ampla de configurações de
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga ate aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e bem-estar dos 
passageiros e novos serviços e medidas de 
segurança activa e passiva com especial 
ênfase no elemento humano. A investigação 
incluirá a adaptação das operações 
aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes 
tipos de aeronaves e o funcionamento 24 
horas por dia a níveis sonoros aceitáveis 
para a população.

Dar um salto quântico em termos da escolha 
dos passageiros e da flexibilidade da 
programação, obtendo simultaneamente uma 
redução para um quinto na taxa de acidentes. 
Novas tecnologias permitirão uma escolha 
mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga ate aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem, e tornarão os sistemas
nacionais de informação e reserva
interoperáveis entre transportadores e
modos a nível europeu. A incidência será 
também em melhorias no conforto e bem-
estar dos passageiros e novos serviços e 
medidas de segurança activa e passiva com 
especial ênfase no elemento humano. A 
investigação incluirá a adaptação das 
operações aeroportuárias e de tráfego aéreo a 
diferentes realidades geográficas e tipos de 
aeronaves e o funcionamento 24 horas por 
dia a níveis sonoros aceitáveis para a 
população.

Justificação

Uma melhor integração dos sistemas de reserva será benéfica, não só para a satisfação dos 
clientes, mas também para a eficiência do sistema no seu conjunto em todas as condições 
geográficas.

Alteração 9
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Aeronáutica e 
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transporte, parágrafo 5

Melhoria da eficiência dos custos: Promover 
uma cadeia de aprovisionamento 
competitiva capaz de reduzir para metade o 
tempo necessário para colocação no mercado 
e de diminuir os custos de desenvolvimento 
de produtos, bem como os custos 
operacionais, permitindo assim um 
transporte a preços mais acessíveis para o 
cidadão. A investigação incidirá em 
melhorias em todo o processo comercial, 
desde a concepção até ao desenvolvimento 
de produtos, fabrico e operações em serviço, 
incluindo a integração da cadeia de 
aprovisionamento. Incluirá melhores 
capacidades de simulação e automatização, 
tecnologias e métodos para a construção de 
aeronaves com manutenção zero, bem como 
uma simplificação das operações de gestão 
das aeronaves, dos aeroportos e do tráfego 
aéreo.

Melhoria da eficiência dos custos: Promover 
uma cadeia de aprovisionamento 
competitiva capaz de reduzir para metade o 
tempo necessário para colocação no mercado 
e de diminuir os custos de desenvolvimento 
de produtos, bem como os custos 
operacionais, por exemplo, utilizando os 
resultados do projecto de Sistema de 
Manutenção Móvel Acessível em Tempo 
Real (SMMART), permitindo assim um 
transporte a preços mais acessíveis para o 
cidadão. A investigação incidirá em 
melhorias em todo o processo comercial, 
desde a concepção até ao desenvolvimento 
de produtos, fabrico e operações em serviço, 
incluindo a integração da cadeia de 
aprovisionamento. Incluirá melhores 
capacidades de simulação e automatização, 
tecnologias e métodos para a construção de 
aeronaves com manutenção zero, bem como 
uma simplificação das operações de gestão 
das aeronaves, dos aeroportos e do tráfego 
aéreo.

Justificação

Há que tirar partido dos resultados potenciais do Sexto Programa-Quadro, do qual o 
SMMART (Sistema para a Manutenção Móvel Acessível em Tempo Real) é parte integrante. 
O objectivo da investigação SMMART é tornar mais eficiente e mais curta a cadeia de 
fornecimento de peças sobresselentes na indústria aeronáutica.

Alteração 10
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Aeronáutica e 

transporte, parágrafo 6

Protecção de aeronaves e passageiros: 
Impedir acções hostis de qualquer tipo 
destinadas a provocar danos materiais ou 
pessoais ou perturbações para os passageiros 
ou cidadãos decorrentes dos efeitos da 
utilização indevida de aeronaves. A 
investigação incidirá em elementos 
relevantes do sistema de transporte aéreo, 
incluindo medidas de segurança na 

Protecção de aeronaves e passageiros: 
Impedir acções hostis de qualquer tipo 
destinadas a provocar danos materiais ou 
pessoais ou perturbações para os passageiros 
ou cidadãos decorrentes dos efeitos da 
utilização indevida de aeronaves. A 
investigação incidirá em elementos 
relevantes do sistema de transporte aéreo, 
incluindo medidas de segurança na 
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concepção da cabina e do posto de 
pilotagem, o controlo automático e a
aterragem em caso de utilização não 
autorizada das aeronaves, protecção contra 
ataques externos, bem como aspectos de 
segurança da gestão do espaço aéreo e das 
operações aeroportuárias.

concepção da cabina e do posto de 
pilotagem, o controlo automático e a 
aterragem em caso de utilização não 
autorizada das aeronaves, protecção contra 
ataques externos, bem como aspectos de 
segurança da gestão do espaço aéreo, das 
operações aeroportuárias e de
constrangimentos físicos ou situações 
meteorológicas severas.

Justificação

A alteração apresentada visa congregar o maior número de áreas possível para futura 
investigação.

Alteração 11
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Aeronáutica e 

transporte, parágrafo 7

Ser pioneiros do transporte aéreo do futuro: 
Explorar tecnologias mais radicais, 
ambientalmente eficientes e inovadoras que 
possam facilitar a mudança radical 
necessária para o transporte aéreo na 
segunda metade deste século e mais além. A 
investigação incidirá em aspectos como 
novos conceitos de propulsão e de 
sustentação, novas ideias para o espaço 
interior das aeronaves, novos conceitos de 
aeroportos, novos métodos de orientação e 
controlo das aeronaves, conceitos 
alternativos para a operação de sistemas de 
transporte aéreo e sua integração com outros 
modos de transporte.

Ser pioneiros do transporte aéreo do futuro: 
Explorar tecnologias mais radicais, 
ambientalmente eficientes e inovadoras que 
possam facilitar a mudança radical 
necessária para o transporte aéreo na 
segunda metade deste século e mais além. A 
investigação incidirá em aspectos como 
novos conceitos de propulsão e de 
sustentação, novas concepções do espaço 
interior das aeronaves, novos conceitos de 
aeroportos, novos métodos de orientação e 
controlo das aeronaves, formas alternativas
para a operação de sistemas de transporte 
aéreo e sua integração com outros modos de 
transporte, bem como novas ideias para a 
minimização de efeitos resultantes de 
constrangimentos geográficos adversos.

Justificação

O transporte do futuro deverá, obrigatoriamente, conceber novas formas para a minimização 
dos efeitos resultantes de constrangimentos geográficos permanentes associados à região ou 
país onde o mesmo é utilizado.
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Alteração 12
Anexo I, Tema, 7 Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, sub-rubrica Transportes 

de superfície 

Transportes de superfície (ferroviário, 
rodoviário, fluvial e marítimo)

Transportes de superfície sustentáveis 
(ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)

Justificação

Tal como no 6º programa-quadro, a rubrica deve incluir o termo”sustentável”, uma vez que 
o artigo 6º do Tratado obriga a integrar o desenvolvimento sustentável, por exemplo, nos 
sectores da investigação e dos transportes.

Alteração 13
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Transportes de 

superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo), parágrafo 1

Ecologização dos transportes de superfície: 
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à infra-
estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Ecologização dos transportes de superfície: 
Melhorar as metodologias para o cálculo 
dos custos sociais e ambientais externos e
desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio, as 
pilhas de combustível e a biomassa. As 
actividades abrangerão as tecnologias 
relativas à infra-estrutura, veículos, 
embarcações e componentes, incluindo a 
optimização geral do sistema. A 
investigação sobre desenvolvimentos 
específicos dos transportes incluirá o 
fabrico, construção, operações, manutenção, 
reparação, inspecção, reciclagem, estratégias 
de fim de vida e intervenções no mar em 
caso de acidente. A investigação deverá 
lançar as bases para uma concepção 
orientada para os objectivos e/ou baseada 
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nos riscos e, por conseguinte, para uma 
melhoria da segurança dos navios e 
plataformas off-shore. Deverá também 
melhorar a operabilidade e a manutenção 
dos navios e identificar novos sistemas de 
segurança das actividades marítimas. 
Simultaneamente, a poluição ambiental 
deverá ser ainda mais reduzida para que, 
atendendo ao aumento previsível dos 
transportes marítimos, seja possível 
assegurar um desenvolvimento aceitável em 
termos ambientais.

Justificação

A decisão sobre a nova directiva Eurovinheta 2 inclui o objectivo de desenvolver 
metodologias para o cálculo dos custos sociais e ambientais externos A biomassa é 
considerada uma possível fonte de energia alternativa do futuro; assim, a futura investigação 
na área da propulsão não poderá excluir esta fonte de energia. A investigação marítima deve 
ser incluída na ecologização dos transportes de superfície.

Alteração 14
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Transportes de 

superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo), parágrafo 2

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte : Desenvolvimento e 
demonstração de transportes de passageiros 
e mercadorias sem descontinuidades e porta-
a-porta, bem como tecnologias para 
assegurar uma intermodalidade efectiva, 
nomeadamente no contexto da 
competitividade do transporte ferroviário. 
Tal inclui actividades que visem a 
interoperabilidade e optimização operacional 
de redes, sistemas e serviços de transporte 
locais, regionais, nacionais e europeus e a 
sua integração intermodal. As actividades 
visarão uma utilização optimizada da infra-
estrutura, incluindo terminais e redes 
especializadas, melhor gestão do transporte, 
do tráfego e da informação, melhor logística 
no transporte de mercadorias e 
intermodalidade no transporte de 
passageiros. Serão desenvolvidos sistemas 

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte : Desenvolvimento e 
demonstração de transportes de passageiros 
e mercadorias sem descontinuidades e porta-
a-porta, bem como tecnologias para 
assegurar uma intermodalidade efectiva, 
nomeadamente no contexto da 
competitividade do transporte ferroviário. 
Tal implica o desenvolvimento de uma 
"abordagem de sistema único" com um 
equilíbrio entre modos de transporte, 
envolvendo a promoção do transporte 
ferroviário, do transporte por via navegável 
interna e do transporte marítimo de 
pequeno curso como alternativas ao 
transporte rodoviário e aéreo de curta 
distância, o que também é um objectivo dos 
programas Marco Polo. Tal inclui 
actividades que visem a interoperabilidade e 
optimização operacional de redes, sistemas e 
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inteligentes, novos conceitos e tecnologias 
para veículos/embarcações, incluindo as 
operações de carga e descarga. Os 
conhecimentos desenvolvidos para fins de 
adopção de políticas incluirão a 
determinação e imputação do preço das 
infra-estruturas, avaliação de medidas 
relativas à política de transportes da UE e à 
política e projectos de redes transeuropeias.

serviços de transporte locais, regionais, 
nacionais e europeus e a sua integração 
intermodal, bem como a obtenção de uma 
maior experiência com o Sistema Europeu 
de Gestão do Tráfego Ferroviário e seu
desenvolvimento. As actividades visarão 
uma utilização optimizada da infra-estrutura, 
incluindo terminais e redes especializadas, 
melhor gestão do transporte, do tráfego e da 
informação, melhor logística no transporte 
de mercadorias e intermodalidade no 
transporte de passageiros. Serão 
desenvolvidos sistemas inteligentes, novos 
conceitos e tecnologias para 
veículos/embarcações, incluindo as 
operações de carga e descarga. Os 
conhecimentos desenvolvidos para fins de 
adopção de políticas incluirão a 
determinação e imputação do preço das 
infra-estruturas, avaliação de medidas 
relativas à política de transportes da UE e à 
política e projectos de redes transeuropeias.

Justificação

Uma “abordagem de sistema único” significa que os transportes numa determinada região 
são vistos como um sistema e as necessidades de transporte na região podem ser satisfeitas 
pela modalidade que melhor se adapte às necessidades específicas do consumidor, do 
prestador do serviço e do ambiente. A investigação pode contribuir para desenvolver 
tecnologias e aplicações que concretizem esta abordagem, promovendo assim o transporte 
ferroviário “ecológicos”, o transporte por via navegável interna e o transporte marítimo de 
pequeno curso. O ERTMS é importante no âmbito das RTE-T. Há que desenvolver novas 
investigações sobre a normalização, a estabilização e as novas experiências.

Alteração 15

Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, sub-rubrica Transportes 
de superfície,   parágrafo 3

Garantia de mobilidade urbana sustentável: 
Concentrar a atenção na mobilidade de 

Garantia de mobilidade urbana sustentável: 
Concentrar a atenção na mobilidade de 
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passageiros e mercadorias através de 
investigação sobre a “próxima geração de 
veículos” e na sua aceitação pelo mercado, 
reunindo todos os elementos de um 
transporte rodoviário não poluente, eficiente 
do ponto de vista energético, seguro e 
inteligente. A investigação sobre novos 
conceitos de mobilidade, sistemas 
inovadores de gestão organizacional e 
mobilidade e transportes públicos de alta 
qualidade terá como objectivo garantir o 
acesso de todos e níveis elevados de 
integração intermodal. Serão desenvolvidas 
e testadas estratégias inovadoras para 
transportes urbanos não poluentes. Será 
prestada especial atenção a modos de 
transporte não poluentes, à gestão da 
procura, à racionalização do transporte 
privado e a estratégias, serviços e infra-
estruturas de informação e comunicação. As 
ferramentas de apoio ao desenvolvimento e 
execução de políticas incluirão o 
planeamento dos transportes e da utilização 
dos solos.

passageiros e mercadorias através de 
investigação sobre a “próxima geração de 
veículos” e na sua aceitação pelo mercado, 
reunindo todos os elementos de um 
transporte rodoviário não poluente, eficiente 
do ponto de vista energético, seguro e 
inteligente. A investigação sobre novos 
conceitos de mobilidade, sistemas 
inovadores de gestão organizacional e 
mobilidade e transportes públicos de alta 
qualidade terá como objectivo garantir o 
acesso de todos e níveis elevados de 
integração intermodal. Serão desenvolvidas 
e testadas estratégias inovadoras para 
transportes urbanos não poluentes. Será 
prestada especial atenção a modos de 
transporte não poluentes, à gestão da 
procura, à racionalização do transporte 
privado e a estratégias, serviços e infra-
estruturas de informação e comunicação. As 
ferramentas de apoio ao desenvolvimento e 
execução de políticas incluirão o 
planeamento dos transportes e da utilização 
dos solos. Deve ser prestada igualmente 
atenção à qualidade da mobilidade e à 
satisfação do utilizador, especialmente no 
que se refere às pessoas com mobilidade 
reduzida e a grupos específicos, como os 
idosos e as mulheres. As ferramentas de 
apoio ao desenvolvimento e execução de 
políticas incluirão o planeamento dos 
transportes e da utilização dos solos. 

Justificação

Tendo em conta as alterações demográficas e as novas necessidades de mobilidade da 
sociedade europeia, é importante antecipar mudanças na sensibilidade e na percepção dos 
utilizadores dos transportes de superfície (conveniência, preferências, etc.). Embora a 
importância da acessibilidade, em especial para pessoas com mobilidade reduzida, seja cada 
vez mais reconhecida, é necessária mais investigação nesta matéria. Deve ser dada atenção 
especial a medidas que tenham igualmente efeitos positivos para outros utilizadores do 
transporte. Por exemplo, o rebaixamento do piso de entrada e a criação de espaço para 
cadeiras de rodas nos autocarros revelam-se benéficos para os outros utilizadores, de uma 
maneira geral (acesso mais fácil, menos tempo de espera nas paragens, utilização múltipla 
do espaço).
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Alteração 16
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, sub-rubrica Transportes 

de superfície,   parágrafo 5

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 
transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a preços 
acessíveis e criando novas competências e 
oportunidades de emprego através da 
investigação e do progresso. As tecnologias 
para processos industriais avançados 
incluirão concepção, fabrico, montagem, 
construção e manutenção e terão como 
objectivo reduzir os custos do ciclo de vida e 
o tempo necessário para o desenvolvimento. 
A ênfase será colocada em conceitos de 
produtos inovadores e em melhores serviços 
de transporte que assegurem uma maior 
satisfação do cliente. Será desenvolvida uma 
nova organização da produção, incluindo os 
sistemas de gestão e distribuição da cadeia 
de aprovisionamento.

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 
transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a preços 
acessíveis e criando novas competências e 
oportunidades de emprego através da 
investigação e do progresso. As tecnologias 
para processos industriais avançados 
incluirão concepção, fabrico, montagem, 
construção e manutenção e terão como 
objectivo reduzir os custos do ciclo de vida e 
o tempo necessário para o desenvolvimento. 
A ênfase será colocada em conceitos de 
produtos inovadores e em melhores serviços 
de transporte que assegurem uma maior 
satisfação do cliente. Será desenvolvida uma 
nova organização da produção, incluindo os 
sistemas de gestão e distribuição da cadeia 
de aprovisionamento. A investigação deve 
incidir também sobre novos métodos para 
melhorar a eficiência e assegurar o 
financiamento das RTE e de outros 
projectos europeus no domínio da 
mobilidade e dos transportes, incentivando 
a criação de sistemas de crédito inovadores 
e de parcerias público-privado a nível 
europeu.

Justificação

Pode obter-se maior competitividade, não apenas na construção e manutenção dos veículos, 
mas também em novas formas de financiamento das infra-estruturas.

Alteração 17
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Apoio ao sistema global 

europeu de navegação por satélite (Galileo), parágrafo 2

Exploração plena do potencial: Promover 
uma maior utilização dos serviços, do acesso 
aberto ao acesso comercial, da segurança da 
vida humana à “busca e salvamento” e 

Exploração plena do potencial: Promover 
uma maior utilização dos serviços do acesso 
aberto ao acesso comercial, nomeadamente 
nas regiões geograficamente mais 
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serviço público regulamentado; aplicações 
de gestão do transporte de mercadorias; 
exploração de serviços derivados; 
demonstração dos benefícios e eficiência da 
navegação por satélite.

afastadas do continente europeu, da 
segurança da vida humana à “busca e 
salvamento” e serviço público 
regulamentado; aplicações de gestão do 
transporte de mercadorias; exploração de 
serviços derivados; demonstração dos 
benefícios e eficiência da navegação por 
satélite.

Justificação

O uso do sistema global europeu de navegação por satélite (Galileo) nas regiões mais 
afastadas geograficamente do continente europeu, contribuirá de forma preponderante para 
o desenvolvimento de um sistema de transportes capaz de responder eficazmente aos 
constrangimentos resultantes da posição geográfica de certas regiões europeias.

Alteração 18
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Cooperação 

Internacional

A cooperação internacional é uma 
componente importante das actividades de 
IDT neste domínio e será incentivada nos 
casos em que seja de interesse para a 
indústria e os decisores políticos. As grandes 
áreas para acções específicas serão aquelas 
em que exista um interesse do mercado (por 
exemplo, desenvolvimento do comércio 
global e ligação de redes e serviços a nível 
continental e intercontinental), 
oportunidades de acesso e aquisição de 
conhecimentos científicos e tecnologias que 
sejam complementares dos actuais 
conhecimentos europeus e de benefício 
mútuo, e nos casos em que a Europa 
responda a necessidades globais (por 
exemplo, alterações climáticas) ou contribua 
para normas internacionais e sistemas 
globais (por exemplo, infra-estrutura de 
logística aplicada e de navegação por 
satélite).

A cooperação internacional é uma 
componente importante das actividades de 
IDT neste domínio e será incentivada nos 
casos em que seja de interesse para a 
indústria e os decisores políticos. As grandes 
áreas para acções específicas serão aquelas 
em que exista um interesse do mercado 
adjacente ou mais distante do centro 
europeu (por exemplo, desenvolvimento do 
comércio global e ligação de redes e 
serviços a nível continental e 
intercontinental), oportunidades de acesso e 
aquisição de conhecimentos científicos e 
tecnologias que sejam complementares dos 
actuais conhecimentos europeus e de 
benefício mútuo, e nos casos em que a 
Europa responda a necessidades globais (por 
exemplo, alterações climáticas) ou contribua 
para normas internacionais e sistemas 
globais (por exemplo, infra-estrutura de 
logística aplicada e de navegação por 
satélite).
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Justificação

Clarificação linguística.

Alteração 19
Anexo I, Tema 7, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Necessidades 

emergentes e necessidades políticas imprevistas, parágrafo 1

As iniciativas no âmbito das necessidades 
emergentes apoiarão investigação em 
resposta a acontecimentos e desafios de 
importância crítica no domínio dos futuros 
sistemas de transporte, por exemplo 
conceitos de transportes e veículos, de 
automatização, de mobilidade ou de 
organização inovadores.

As iniciativas no âmbito das necessidades 
emergentes apoiarão investigação em 
resposta a acontecimentos e desafios de 
importância crítica no domínio dos futuros 
sistemas de transporte, por exemplo 
conceitos de transportes e veículos, de 
automatização, de mobilidade ou de 
organização inovadores ou, ainda, o 
conceito de uma logística europeia 
inovadora e sustentável que funcione como 
vector de crescimento e coesão.

Justificação

Há que prever o impulso que a Comissão vai dar à logística num futuro imediato, tendo em 
conta a necessidade de melhorar e aumentar a capacidade europeia neste sector fundamental 
para lograr a racionalização do tráfego, do uso da energia e o impacto no meio ambiente, 
assegurando a coesão territorial e a competitividade do serviço nos utilizadores.

Alteração 20
Anexo I, Tema 7 (Transportes), Actividades, sub-rubrica Turismo (nova)

Turismo
Desenvolver investigação sobre os efeitos 
do turismo nos transportes e os efeitos de 
transportes limpos e eficientes no 
desenvolvimento sustentável do turismo; 
desenvolver turismo sustentável sem 
procura excessiva de transportes; conceitos 
inovadores para a utilização dos 
transportes no sector do turismo, incluindo 
reservas electrónicas e bilhética integrada. 
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Justificação

Dado que o turismo e os transportes estão estreitamente associados, deve ser acrescentada a 
investigação sobre as ligações entre os dois sectores. Soluções inovadoras, como as reservas 
electrónicas e a bilhética integrada, podem ser especialmente importantes para o mercado 
turístico.

Alteração 21
Anexo II, linha 9

Transportes (incluindo a aeronáutica) Transportes (incluindo a aeronáutica e a 
tecnologia marítima)

Justificação

A Europa deve continuar na vanguarda na investigação em matéria de tecnologia marítima.

Alteração 22
Ficha Financeira Legislativa, nº 3.1

02 04 01 Espaço; 02 04 02 Acção 
preparatória para o melhoramento da 
investigação europeia em matéria de 
segurança; 08 02 01 Genómica e 
biotecnologia para a saúde; 08 05 01 
Qualidade e segurança alimentar; 09 04 01 
Tecnologias para a sociedade da informação; 
08 03 01 Nanotecnologias, materiais 
inteligentes, novos processos e dispositivos 
de produção; 08 06 01 01 Sistemas de 
energia sustentáveis; 08 06 02 01 Sistemas 
de energia sustentáveis; 08 06 01 03 
Alterações globais e ecossistemas; 08 04 01 
Aeronáutica; 08 06 01 02 Transportes 
terrestres sustentáveis; 06 06 01 Aeronáutica 
e sector espacial; 06 06 02 02 Transportes de 
superfície sustentáveis; 08 07 01 Cidadãos e 
governação na sociedade do conhecimento; 
08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 
01 - Apoio às políticas e antecipação das 
necessidades científicas e tecnológicas.

02 04 01 Espaço; 02 04 02 Acção 
preparatória para o melhoramento da 
investigação europeia em matéria de 
segurança; 08 02 01 Genómica e 
biotecnologia para a saúde; 08 05 01 
Qualidade e segurança alimentar; 09 04 01 
Tecnologias para a sociedade da informação; 
08 03 01 Nanotecnologias, materiais 
inteligentes, novos processos e dispositivos 
de produção; 08 06 01 01 Sistemas de 
energia sustentáveis; 08 06 02 01 Sistemas 
de energia sustentáveis; 08 06 01 03 
Alterações globais e ecossistemas; 08 04 01 
Aeronáutica; 08 06 01 02 Transportes 
terrestres sustentáveis; 06 06 01 Aeronáutica 
e sector espacial; 06 06 02 02 Transportes de 
superfície sustentáveis; 06 03 01 RTE-T 
(apenas Galileu, "Segunda acção 
específica"); 08 07 01 Cidadãos e 
governação na sociedade do conhecimento; 
08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 
01 - Apoio às políticas e antecipação das 
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necessidades científicas e tecnológicas.

Justificação

Adaptação para ter em conta a decisão do Conselho relativa às novas Perspectivas 
Financeiras.

Alteração 23

Ficha Financeira Legislativa, nº 5.3, Tema 7

Transportes (incluindo a aeronáutica); Transportes (incluindo a aeronáutica e a 
tecnologia marítima), em particular,
Galileo, SESAR e ERTMS;

Justificação

Em particular, Galileo, SESAR e ERTMS; adaptação para ter em conta a decisão do 
Conselho relativa às novas Perspectivas Financeiras.
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