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SUGESTÕES

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

1. Insta a Comissão a continuar a apoiar o desenvolvimento de sistemas de IA fiáveis, a 
fim de tornar os transportes mais seguros, eficientes, acessíveis, abordáveis e inclusivos;

2. Recomenda o desenvolvimento de normas fiáveis de IA à escala da União para todos os 
modos de transporte, nomeadamente no que diz respeito à interoperabilidade e à partilha 
de dados adquiridos através de aplicações inteligentes, respeitando simultaneamente as 
regras em matéria de proteção de dados;

3. Recorda o papel dos direitos de propriedade intelectual no desenvolvimento do setor da 
mobilidade sustentável e inteligente na UE, que é um setor em rápido crescimento e 
inovador, com um impacto social importante, entre outros;  insta a Comissão a 
continuar a incentivar a I&D no domínio dos transportes multimodais e da mobilidade 
enquanto serviço (MaaS), proporcionando, sempre que possível e aplicável, 
oportunidades de financiamento público e salvaguardando os direitos de propriedade 
intelectual; considera que a Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente deve 
contribuir para tornar o setor dos transportes da UE mais ecológico, mais inteligente e 
mais resiliente, sem deixar ninguém para trás;

4. Considera que, para um maior desenvolvimento da mobilidade sustentável e inteligente, 
os princípios da segurança, da sustentabilidade, da eficiência e da segurança jurídica são 
cruciais; afirma a importância do desenvolvimento e do investimento numa mobilidade 
abordável e acessível a todos, mais segura e sustentável; insta a Comissão e os Estados-
Membros a terem em conta estes objetivos na implementação de uma rede transeuropeia 
de transportes multimodal operacional, equipada para transportes sustentáveis e 
inteligentes, não só em termos ambientais, mas também em termos de acessibilidade 
social e competitividade do setor industrial da UE; insta a Comissão a colaborar 
estreitamente com os Estados-Membros na conceção, aplicação e execução de normas 
de IA fiáveis na União; regista que a União tem potencial para ser líder mundial na 
promoção de uma abordagem socialmente responsável e sustentável da tecnologia da IA 
e da respetiva utilização; salienta que o desenvolvimento, a implantação e a utilização 
da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas, incluindo o software, os 
algoritmos e os dados utilizados ou produzidos por essas tecnologias, devem ter em 
conta a respetiva pegada ambiental durante o seu ciclo de vida e ao longo de toda a sua 
cadeia de abastecimento, contribuir para a transição ecológica e apoiar a consecução dos 
objetivos da neutralidade climática e da economia circular;

5. Realça que, num setor como o da mobilidade, os direitos exclusivos relativos a dados 
podem criar obstáculos à entrada no mercado e aumentar os custos de transação;  
observa que tal obstáculo pode ser prejudicial para os operadores, as PME, as empresas 
em fase de arranque e, potencialmente, o público, podendo também constituir um 
obstáculo ao objetivo de não deixar ninguém para trás; insta, neste contexto, a Comissão 
e os Estados-Membros a estabelecerem regras sobre a interoperabilidade e a 
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portabilidade dos dados para os operadores e utilizadores, a combaterem o risco de 
monopólios neste setor e a assegurarem um quadro regulamentar que torne a UE um 
terreno fértil para que as PME e as empresas em fase de arranque desenvolvam novas 
tecnologias, nomeadamente através da simplificação do seu acesso ao crédito;  frisa a 
importância de um debate com as partes interessadas pertinentes, a fim de registar 
progressos no que respeita ao acesso a dados gerados automaticamente, com o objetivo 
de melhorar a partilha e a integração de dados;  sublinha que uma forte ciber-resiliência 
e uma cooperação baseada no intercâmbio de dados justo e mútuo entre as partes 
envolvidas devem constituir a premissa subjacente; salienta a importância de reforçar as 
capacidades industriais relacionadas com a cadeia de abastecimento digital no espaço 
europeu, incluindo a conceção e o fabrico de componentes, plataformas de software e 
tecnologia da Internet das Coisas (IdC) para uma maior eletrificação e automatização 
dos transportes e da mobilidade;

6. Recomenda que a Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente se articule 
devidamente com a futura Estratégia Europeia para os Dados, nomeadamente com o 
Regulamento Governação dos Dados, sem perder de vista os objetivos que visam uma 
sociedade e uma economia mais ecológicas e mais sustentáveis, mas também a proteção 
da privacidade e dos dados pessoais dos cidadãos;  apela, neste contexto, a um controlo 
adicional e à criação de condições para garantir salvaguardas eficazes no que diz 
respeito à proteção dos dados pessoais no contexto da mobilidade inteligente, 
nomeadamente para garantir aos titulares dos dados a interoperabilidade e portabilidade 
efetivas dos seus dados pessoais;

7. Insiste na necessidade de proteger os veículos e sistemas de mobilidade inteligente 
contra ciberataques, especialmente sempre que estejam em causa dados privados dos 
utilizadores de meios de mobilidade inteligente; observa que o acesso dos utilizadores 
aos seus dados é essencial para ajudar a determinar a causa dos acidentes, mas também 
para efeitos de exercício do seu direito de defesa caso a sua responsabilidade esteja em 
causa;

8. Destaca que os organismos públicos, nomeadamente os que operam no setor dos 
transportes e da mobilidade, devem respeitar o direito da concorrência, estabelecendo os 
princípios de reutilização dos dados que detêm, evitando, tanto quanto possível, a 
celebração de acordos cujo objetivo ou efeito possa ser a criação de direitos exclusivos 
para a reutilização de determinados dados; salienta que tais acordos só devem ser 
possíveis quando tal se justifique e seja necessário para a prestação de um serviço de 
interesse público; recorda que os organismos do setor público devem disponibilizar os 
dados para reutilização, tal como previsto na Diretiva Dados Abertos; recomenda que as 
entidades privadas que operam nesses setores de interesse público estejam sujeitas a 
obrigações semelhantes;

9. Apoia a utilização da inteligência artificial centrada no ser humano para o transporte do 
futuro, com características como a manutenção preditiva, continuando a prestar atenção 
à centralidade do fator humano, aos riscos inerentes e aos desafios técnicos adicionais, 
nomeadamente em termos de segurança, proteção e fiabilidade e tendo devidamente em 
conta os aspetos relacionados com a responsabilidade;  apela, por conseguinte, a normas 
da UE em matéria de responsabilidade dos meios de transporte com base na inteligência 
artificial, a fim de garantir a proteção e a segurança jurídica;  realça, neste contexto, a 
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importância de manter a liderança da UE nos domínios do fabrico e dos serviços de 
equipamento de transporte e a necessidade de melhorar a competitividade global através 
de cadeias logísticas eficientes e resilientes; observa que é necessário um elevado nível 
de ambição para alcançar a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental, mas 
que esta é frequentemente uma questão de preços (de bilhetes), o que pode resultar em 
dumping social e noutras práticas comerciais semelhantes para manter os custos 
artificialmente baixos, em detrimento dos trabalhadores do setor dos transportes;

10. Salienta que a mobilidade sustentável e inteligente da UE beneficiaria de um novo 
quadro regulamentar que aborde as tecnologias emergentes e a sua utilização no setor 
dos transportes, como as tecnologias de IA; recorda, a este respeito, a necessidade de 
um quadro ético claro para lograr uma IA de confiança, incluindo a proteção, a 
segurança, o respeito pela autonomia humana, a supervisão e os aspetos relacionados 
com a responsabilidade, o que aumentará os benefícios partilhados por todos e será 
fundamental para impulsionar o investimento na investigação e inovação, o 
desenvolvimento de competências e a aceitação da IA pelos serviços públicos;

11. Recomenda que sejam criadas, à escala da União, normas de IA fiáveis para todos os 
modos de transporte, incluindo a indústria automóvel, assim como para o ensaio de 
veículos com IA integrada no seu funcionamento e os produtos e serviços conexos; 
salienta ainda que a abordagem da UE no que respeita à tecnologia da IA deve visar 
ganhar a confiança das pessoas, servir o interesse público e reforçar a responsabilidade 
social partilhada; destaca, neste contexto, os riscos da utilização da IA para a segurança 
dos utilizadores e operadores do setor dos transportes que podem resultar de eventuais 
defeitos de conceção ou da má qualidade ou disponibilidade de dados; frisa, a este 
respeito, a necessidade de ajustamentos específicos e coordenados dos regimes de 
responsabilidade neste domínio, a fim de garantir um elevado nível de segurança aos 
viajantes e às empresas que operam no setor, nomeadamente no que se refere ao regime 
de responsabilidade civil, à compensação dos danos e à distribuição e ao respeito do 
ónus da prova, nos casos em que os sistemas de IA estejam envolvidos em decisões 
humanas e em eventos que provoquem danos a pessoas ou bens; reitera o seu apelo à 
Comissão para que atualize as regras pertinentes em matéria de responsabilidade civil 
aplicáveis aos produtos e serviços baseados na IA, designadamente no setor da 
mobilidade sustentável e inteligente, em que o risco suportado pelos indivíduos no 
espaço público deve ser devidamente avaliado;

12. Reitera a necessidade de um equilíbrio entre a mobilidade ecológica, por um lado, e o 
objetivo de não deixar ninguém para trás, por outro; salienta, a este respeito, a 
necessidade de a mobilidade estar disponível a preços acessíveis para todos, estar mais 
bem ligada às zonas rurais e remotas e oferecer condições sociais adequadas, em 
conformidade com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

13. Recorda o potencial da tecnologia de cadeia de blocos no setor dos transportes para 
acompanhar os compromissos das empresas em matéria de sustentabilidade ambiental e 
social, incluindo para a importação de matérias-primas e transformadas; insta a 
Comissão a tirar pleno proveito das tecnologias de cadeia de blocos para controlar as 
cadeias de valor, monitorizando e evitando, ao mesmo tempo, efeitos adversos indiretos, 
como o crescimento exponencial do consumo de energia;
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14. Relembra a necessidade de respeitar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD) aquando da recolha e interpretação de dados provenientes de dispositivos 
inteligentes e da IA relacionada com a mobilidade;  recorda, neste sentido, que deve ser 
feita uma distinção adequada entre dados não pessoais e dados pessoais; salienta a 
necessidade de permitir que os sistemas proporcionem proteção contra pirataria 
informática e ciberataques; frisa que devem existir medidas claras em matéria de 
privacidade e segurança quando os dados dos consumidores são recolhidos e utilizados;  
insta, a este respeito, a Comissão a continuar a promover a adoção da IA no setor dos 
transportes e a assegurar que os direitos fundamentais sejam respeitados, tendo 
nomeadamente em conta uma abordagem das tecnologias de IA centrada no ser 
humano;  recomenda que sejam eliminados os obstáculos jurídicos desnecessários 
relacionados com os direitos exclusivos, a fim de libertar o potencial da utilização de 
dados não pessoais e incentivar a inovação na UE, incluindo desenvolvimentos 
baseados em software livre e de fonte aberta;  salienta que qualquer regulamentação ou 
iniciativa política deve reconhecer a especificidade do contexto da mobilidade e o papel 
fundamental das autoridades públicas e reforçar a sua capacidade para alcançar os 
objetivos ecológicos e digitais da UE;

15. Frisa a importância de apoiar a investigação e a inovação para o desenvolvimento de 
tecnologias de mobilidade inovadoras, bem como de produtos e serviços competitivos, 
sustentáveis e circulares, para garantir que as empresas da UE continuem a ser líderes 
mundiais no setor; considera, além disso, que a estratégia deve continuar a visar a 
criação de salvaguardas para os trabalhadores do setor e a sustentabilidade económica 
dos investimentos para a indústria da UE; lamenta que a estratégia da Comissão não 
contenha quaisquer compromissos ou ações concretas em relação aos trabalhadores; 
sublinha a necessidade de medidas políticas concretas para eliminar os obstáculos 
existentes à entrada e permanência das mulheres no setor dos transportes; salienta que 
os veículos com elevados níveis de sistemas de condução avançados devem continuar a 
colocar o condutor no centro da missão de condução e que os veículos totalmente 
autónomos devem ser adequadamente regulamentados, de modo a impedir quaisquer 
manobras agressivas em relação a outros utentes da estrada;

16. Assinala que um sistema de bilhética digital a nível da UE pode não ser uma solução 
adequada a nível local, uma vez que pode desviar os clientes das empresas locais para as 
plataformas internacionais, o que limita igualmente a capacidade das autoridades locais 
para gerirem a mobilidade no seu território; insta a Comissão a atribuir fundos 
específicos à ligação de zonas geograficamente desfavorecidas, de forma a promover a 
criação de infraestruturas multimodais e oferecer um serviço de transporte que não 
discrimine nenhum cidadão da União; apela ainda a que os planos sejam concebidos de 
forma a serem coerentes com as especificidades de cada país, em particular nas zonas 
densamente povoadas, bem como nas regiões rurais, insulares e montanhosas;  salienta 
que devem ser assegurados meios alternativos a um nível mais local para os transportes 
públicos, com adequados direitos conexos dos passageiros, a fim de garantir o acesso de 
todos; recorda o potencial dos transportes inteligentes para a inclusão social, 
especialmente em benefício das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

17. Observa, a fim de alcançar níveis mais elevados de segurança rodoviária e capacidade e 
de reduzir ainda mais as emissões, a importância de exigir prospetivamente a 
implementação de capacidades de comunicação obrigatórias e interoperáveis «veículo-
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para-tudo» (vehicle-to-X) em todos os novos veículos de transporte rodoviário; 
acrescenta que um elevado nível de cibersegurança é de grande importância para o 
funcionamento e o desenvolvimento do setor da mobilidade sustentável e inteligente;

18. Salienta que, tendo em conta o desenvolvimento de conteúdos digitais integrados e de 
objetos e dispositivos ligados à Internet das Coisas, incluindo no setor da mobilidade 
inteligente, deve ser assegurada uma harmonização adequada das regras aplicáveis aos 
serviços públicos, por um lado, e das regras relativas aos contratos de fornecimento de 
conteúdos digitais e serviços digitais, por outro;

19. Regista os resultados da avaliação de impacto1 sobre os efeitos ambientais do Pacote 
Mobilidade I, publicados em 18 de fevereiro de 2021; realça que qualquer revisão das 
regras relativas às obrigações de serviço público (OSP) deve reforçar o diálogo a nível 
da UE e incluir uma análise profissional prévia de alto nível e uma consulta dos 
Estados-Membros, das regiões e das agências de transportes, a fim de identificar as 
prioridades territoriais e de investimento e a definição exata do «sistema multimodal de 
OSP», por razões de segurança jurídica;  solicita que seja dada especial atenção à 
continuidade territorial marítima; salienta que, para manter a competitividade do 
mercado da UE, é necessário reforçar o contributo de soluções alternativas nas quais o 
setor industrial da UE é líder mundial, enquanto se aguarda o desenvolvimento de 
conhecimentos especializados em contextos tecnológicos que ainda não estão 
totalmente desenvolvidos ou que são uma prerrogativa exclusiva das empresas de países 
terceiros;

20. Observa que o ponto 10, n.º 2, da estratégia reconhece que, para lograr uma mudança 
sistémica, devem estar amplamente disponíveis alternativas sustentáveis; considera que 
se trata de um «direito à mobilidade ativa», ou seja, que qualquer cidadão da UE que 
pretenda deslocar-se para trabalhar ou estudar, a pé ou de bicicleta, deve poder fazê-lo e 
não ser impedido por obstáculos como redes rodoviárias inseguras;

21. Salienta que a utilização e a partilha de bicicletas são parte integrante do sistema de 
transporte multimodal da UE e que os regimes de serviços MaaS e MMTIS devem ser 
incluídos em quaisquer políticas, regimes, financiamentos de projetos e projetos de 
investigação pertinentes; frisa que, através destas medidas, deve ser dada prioridade à 
mobilidade ativa, em detrimento do transporte motorizado individual;  considera que, no 
âmbito desta integração, os dados e serviços públicosrelativos à utilização e partilha de 
bicicletas devem ser interoperáveis e facilmente acessíveis para as autoridades públicas; 
defende que os dados e os processos dos sistemas relatios à utilização de bicicletas 
devem ser incluídos em todos os trabalhos sobre a normalização da bilhética à escala da 
UE.

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en
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