
PR\1156484PT.docx PE623.787v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Transportes e do Turismo

2018/2089(INI)

20.7.2018

PROJETO DE RELATÓRIO

sobre a condução autónoma nos transportes europeus 
(2018/2089(INI))

Comissão dos Transportes e do Turismo

Relator: Wim van de Camp

Relatores de parecer (*)

Arndt Kohn, Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
Emil Radev, Comissão dos Assuntos Jurídicos

(*) Comissões associadas – Artigo 54.º do Regimento



PE623.787v01-00 2/10 PR\1156484PT.docx

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PR\1156484PT.docx 3/10 PE623.787v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a condução autónoma nos transportes europeus 
(2018/2089(INI))

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 17 de maio de 2018, intitulada «Rumo 
à mobilidade: uma estratégia da UE para a mobilidade do futuro» (COM(2018)0283),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 30 de novembro de 2016, intitulada 
«Uma estratégia europeia relativa aos sistemas cooperativos de transporte inteligentes, 
uma etapa rumo a uma mobilidade cooperativa, conectada e automatizada» 
(COM(2016)0766),

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 2018, sobre uma Estratégia 
Europeia para os Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligentes1,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres 
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos (A8-0000/2018),

A. Considerando que a estratégia da UE para a mobilidade conectada e automatizada está 
estreitamente ligada às prioridades políticas da Comissão, nomeadamente às suas 
agendas de emprego, crescimento e investimento, investigação e inovação, mobilidade e 
transportes, bem como ao mercado único digital; 

B. Considerando que a esmagadora maioria dos acidentes de viação se deve a erros 
humanos e que, como tal, existe uma necessidade imperiosa de reduzir as possibilidades 
de tais erros, preservando ao mesmo tempo a mobilidade pessoal;

C. Considerando que a UE deve incentivar e desenvolver tecnologias digitais para a 
mobilidade automatizada, a fim de reduzir os erros humanos, os incidentes de tráfego e 
o número de mortos nas estradas;

D. Considerando que vários países de todo o mundo (por exemplo, EUA, China e Japão) 
estão a avançar rapidamente no sentido de disponibilizar no mercado formas de 
mobilidade conectada e automatizada; considerando que a Europa tem de responder de 
forma muito mais pró-ativa aos rápidos desenvolvimentos neste setor e de incentivar 
iniciativas;

E. Considerando que a Declaração de Amesterdão (2016) destaca a cooperação entre os 
Estados-Membros, a Comissão e a indústria no domínio da condução automatizada;

F. Considerando que a noção de transportes autónomos abrange todas as formas de meios 
automatizados e autónomos de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo;

                                               
1 Textos aprovados, P8_TA(2018)0063.
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G. Considerando que a comunicação da Comissão «Rumo à mobilidade automatizada: uma 
estratégia da UE para a mobilidade do futuro» constitui um marco importante na 
estratégia da UE para a mobilidade conectada e automatizada; considerando que deve 
ser dada especial ênfase à mobilidade autónoma, uma vez que os veículos totalmente 
autónomos poderão funcionar sem funcionalidades conexas;

Princípios gerais

1. Louva a comunicação intitulada «Rumo à mobilidade: uma estratégia da UE para a 
mobilidade do futuro», que estabelece uma abordagem para fazer da UE o líder mundial 
na implantação de sistemas seguros para a mobilidade automatizada, aumentando a 
segurança e eficiência rodoviária e combatendo os congestionamentos e as emissões;

2. Reconhece as medidas iniciais adotadas pela Comissão e pelos Estados-Membros sobre 
a mobilidade automatizada do futuro e reconhece as iniciativas legislativas respeitantes 
à Diretiva STI1 e às propostas de revisão da diretiva relativa à gestão da segurança da 
infraestrutura rodoviária2 e do regulamento relativo à segurança geral dos veículos a 
motor3;

3. Reconhece o potencial da mobilidade automatizada em muitos setores, incluindo novas 
oportunidades de negócio para as empresas em fase de arranque, as PME e a indústria; 

4. Insta a Comissão a apresentar medidas legislativas, especialmente no que se refere à 
proteção de dados, ao acesso aos dados e à cibersegurança, em conformidade com a sua 
resolução de 13 de março de 2018 sobre uma estratégia europeia para os sistemas 
cooperativos de transporte inteligentes;

5. Salienta que a comunicação carece de análise e de propostas relativas a veículos 
autónomos noutros modos de transporte; solicita à Comissão que assegure a elaboração 
de análises e estratégias específicas para cada modo de transporte;

6. Congratula-se com o trabalho efetuado nas reuniões de alto nível do Conselho sobre 
condução autónoma e gostaria que este trabalho também fosse alargado aos modos de 
transporte que não o transporte rodoviário;

7. Sublinha que as normas técnicas aplicáveis aos veículos e às infraestruturas (por 
exemplo, sinais de trânsito e sistemas de sinalização) devem ser desenvolvidas e 
alinhadas a nível internacional, europeu e nacional, com base nos princípios de uma 
abordagem aberta e neutra do ponto de vista tecnológico e assegurando uma 
interoperabilidade transfronteiras sem descontinuidades;

8. Observa que os dados relativos a veículos e itinerários constituem elementos 
fundamentais para a concretização da condução autónoma; insta, por conseguinte, a 
Comissão a assegurar a supressão dos obstáculos à utilização desses dados e a garantir a 
criação atempada de um sistema regulamentar sólido a este respeito; 

9. Salienta o esperado aumento maciço em termos de dados produzidos, recolhidos e 

                                               
1 JO L 207 de 6.8.2010, p. 1.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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transmitidos por veículos autónomos e sublinha a necessidade de utilizar dados não 
pessoais e anonimizados para efeitos de implantação de veículos autónomos; 

10. Sublinha que, até 2030, estarão comercialmente disponíveis veículos totalmente 
autónomos e que é necessário criar, o mais rapidamente possível, quadros 
regulamentares adequados, a fim de fazer face às alterações daí resultantes;

Transporte rodoviário

11. Recorda as novas regras de segurança constantes dos princípios orientadores da 
interface homem-máquina propostos no relatório final GEAR 2030; 

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem uma posição comum e a 
cooperarem para que a UE assuma um papel de liderança na harmonização técnica 
internacional dos veículos automatizados no âmbito da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE) e da Convenção de Viena, em especial em todos 
os debates do Fórum Mundial para a Harmonização das Regulamentações aplicáveis a 
Veículos (Grupo de Trabalho 29) da UNECE e do Grupo de Trabalho 
«Automated/Autonomous and Related Vehicles» (GRVA);

13. Sublinha a necessidade de uma legislação clara que obrigue à instalação de aparelhos de 
registo de ocorrências, em conformidade com o Regulamento eCall1, a fim de clarificar 
e permitir a resolução, no mais breve prazo, das questões de responsabilidade;

14. Salienta as preocupações emergentes quanto à complacência dos utilizadores quando 
utilizam veículos que requerem um certo grau de intervenção do condutor; insta a que 
sejam realizados mais estudos sobre a viabilidade e a segurança dos veículos 
automatizados de nível 3, em especial no que diz respeito à questão da sinalização, da 
necessidade de intervenção do condutor e dos perigos que podem resultar de eventuais 
intervenções;

15. Exorta a Comissão a desenvolver, em conjunto com as partes interessadas, orientações 
éticas para sistemas de inteligência artificial e de salvaguarda que proporcionem uma 
abordagem coerente das questões éticas relacionadas com sistemas autónomos 
relevantes para veículos automatizados;

16. Salienta os desafios que se esperam em matéria de congestionamento no que se refere à 
mobilidade urbana resultantes da adoção generalizada de veículos autónomos e sublinha 
a necessidade de novas soluções que incorporem a partilha de automóveis, boleias e 
outros modelos de deslocação;

Transporte aéreo

17. Salienta o recentemente adotado regulamento AESA sobre regras atualizadas em 
matéria de segurança da aviação, que incluem, nomeadamente, disposições que 
proporcionam uma base jurídica sólida para o primeiro conjunto de regras abrangentes 
da UE aplicável a todos os tipos de drones civis; recorda a muito necessária a adoção do 
regulamento AESA, uma vez que as novas tecnologias, como os veículos aéreos não 

                                               
1 JO L 123 de 19.5.2015, p. 77.
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tripulados (UAVs), estão também a surgir no espaço aéreo europeu e exigem a 
adaptação do atual quadro regulamentar da UE e das regras nacionais divergentes;

18. Insta a Comissão a apresentar, sem demora, regras detalhadas para as aeronaves 
automatizadas, que exigem definições específicas e adaptadas, uma vez que a 
abordagem única para diversos tipos de UAV e operações não é adequada para garantir 
a integração segura de aeronaves automatizadas no espaço aéreo partilhado com 
aeronaves tripuladas; recorda que os UAV devem dispor de sistemas de informação 
seguros e certificados, bem como de um espaço aéreo e de um ambiente de gestão 
específicos;

19. Recorda a Declaração de Varsóvia, de 2016 enquanto alavanca para a criação de 
emprego e de novas oportunidades de negócio; reitera a importância das ações previstas 
para desenvolver o ecossistema de veículos aéreos não tripulados da UE, que deverá 
entrar em vigor até 2019 e basear-se nos princípios orientadores da Declaração de Riga;

Transporte marítimo e transporte por vias navegáveis interiores.

20. Sublinha o potencial e o valor acrescentado dos navios autónomos, em especial nas vias 
navegáveis interiores e no transporte marítimo de curta distância, podendo resultar 
numa diminuição do número de acidentes marítimos, a maior parte dos quais se deve a 
erros humanos;

21. Solicita à Comissão que esboce e defina os níveis de automatização tanto da navegação 
interior como marítima assim como normas comuns, a fim de harmonizar e estimular a 
aceitação dos navios autónomos;

22. Apela a que mais projetos, como o projeto Maritime Unmanned Navigation through 
Intelligence in Networks (MUNIN), cofinanciado pela UE ao abrigo do seu 7.º 
Programa-Quadro, continuem a desenvolver a tecnologia de navegação autónoma na 
UE;

Transporte ferroviário

23. Convida a Comissão a criar, juntamente com a indústria, protocolos e normas comuns 
que permitam a criação de sistemas de comboios e de metropolitanos ligeiros 
autónomos;

24. Sublinha os desafios crescentes à mobilidade urbana relacionados com os 
congestionamentos, bem como as oportunidades oferecidas pelos sistemas de 
transportes públicos automatizados para fazer face a esses desafios; solicita à Comissão 
e aos Estados-Membros que promovam e apoiem projetos que abordem esses desafios 
através de inovações automatizadas no domínio dos transportes públicos;

Direitos do consumidor

25. Insta a Comissão a criar regras abrangentes para a responsabilidade do condutor ou do 
operador em todos os níveis de automatização, em todos os modos de transporte;  
sublinha que estas responsabilidades devem ser claramente comunicadas através de 
indicações comerciais ou de outras formas de comunicação;
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Investigação e necessidades no domínio da educação

26. Salienta a necessidade de desenvolver tecnologias autónomas essenciais (por exemplo 
formalização e simulações do cérebro humano e da cognição aquando da condução, 
sistemas de perceção ambiental e inteligência artificial) na UE para acompanhar a 
concorrência e criar postos de trabalho; 

27. Apela a iniciativas para fazer o levantamento e abordar as questões relacionadas com a 
evolução das necessidades de emprego, tendo em conta a necessidade de novas 
competências para a produção de veículos e a utilização profissional, através da 
reconversão educativa;

28. Insta a Comissão, em conjunto com os Estados-Membros, a propor iniciativas que 
promovam as competências e a aprendizagem necessárias para manter a UE na 
vanguarda do setor dos veículos autónomos;

29. Recorda o montante de 300 000 000 EUR atribuído, ao abrigo do programa Horizonte 
2020, aos programas de investigação e inovação em matéria de veículos automatizados 
entre 2014 e 2020 e recomenda que estes programas prossigam e sejam prorrogados no 
próximo período de financiamento plurianual para 2021-2027 (Horizonte Europa);

30. Salienta a necessidade de criar locais para testes em condições reais em toda a UE, a fim 
de testar e desenvolver exaustivamente as novas tecnologias; insta cada um dos 
Estados-Membros a designar, até 2020, zonas urbanas e extraurbanas onde os veículos 
de investigação autónomos possam ser testados em condições reais de tráfego, 
salvaguardando ao mesmo tempo a segurança rodoviária nessas zonas;

31. Solicita uma investigação aprofundada sobre os efeitos a longo prazo do transporte 
autónomo no que se refere a questões como a adaptação dos consumidores, a aceitação 
pela sociedade, as reações fisiológicas, as respostas físicas e a mobilidade social 
resultante de transportes sem condutores;

°

° °

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

O nosso sistema de mobilidade está a viver profundas mudanças para se tornar mais digital, 
mais seguro e menos poluente. Uma maior automatização dos veículos em todos os modos de 
transporte e, nomeadamente, no que se refere aos veículos rodoviários conectados e 
automatizados, juntamente com os progressos das tecnologias da informação e da 
comunicação, oferecem oportunidades valiosas para melhorar os fluxos de tráfego, aumentar a 
segurança de todos os utilizadores e reduzir os impactos ambientais dos transportes. 
Simultaneamente, estas evoluções têm um forte potencial para reforçar a competitividade da 
indústria e das empresas europeias dentro e fora do setor dos transportes. Quando estiver 
disponível em grande escala e numa base diária, espera-se que a mobilidade automatizada 
traga benefícios significativos para a nossa sociedade no que diz respeito aos serviços de 
mobilidade inovadores nas cidades e nas zonas rurais, transportes públicos mais flexíveis e 
escolhas mais adaptadas a todos os cidadãos.

Embora os progressos tecnológicos sejam rápidos e vigorosamente procurados a nível 
internacional, persistem questões importantes relacionadas com o desenvolvimento e a 
integração de veículos automatizados e com serviços de mobilidade conexos no que respeita 
às normas técnicas dos veículos e das infraestruturas, à utilização, segurança e privacidade 
dos dados, às responsabilidades em matéria de funcionamento dos veículos, à 
responsabilidade, à ética, à aceitação pela sociedade e à coexistência de veículos 
automatizados com veículos controlados por pessoas.

No que diz respeito aos transportes rodoviários conexos e automatizados, as iniciativas dos 
Estados-Membros, da indústria e da Comissão já abordam elementos importantes de uma 
política integrada neste domínio, incluindo os aspetos relacionados com os veículos 
(nomeadamente o relatório GEAR 2030), bem como as infraestruturas de transportes e 
comunicações (nomeadamente a estratégia europeia em matéria de STI-C). Na sequência da 
Declaração de Amesterdão, de 2016, sobre a cooperação no domínio da condução conectada e 
automatizada, prosseguem os trabalhos nas reuniões de alto nível do Conselho sobre a 
condução autónoma. Em março de 2018, o Parlamento Europeu, na sua resolução sobre a 
estratégia de STI-C, recomendou, nomeadamente, o reforço do quadro legislativo da UE para 
garantir regras de interoperabilidade e de responsabilidade transfronteiras para os transportes 
conectados a nível da UE, a fim de estabelecer regras para o acesso aos dados de bordo.

Através da sua comunicação sobre uma estratégia da UE para a mobilidade do futuro, a que se 
refere o presente relatório, a Comissão define uma agenda europeia, que inclui uma visão 
comum e que identifica ações de apoio para o desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias, serviços e infraestruturas fundamentais relacionados, essencialmente, com a 
condução autónoma em estradas. As iniciativas previstas a mais curto prazo incluem as 
contribuições da mobilidade automatizada para o projeto Visão Zero até 2050 que visa reduzir 
o número de mortes na estrada, apoiar a implantação de infraestruturas através do Mecanismo 
Interligar a Europa, proceder a testes de 5G e apresentar propostas legislativas para uma 
implementação segura da mobilidade automática. Em especial, as revisões propostas à 
diretiva relativa à segurança da infraestrutura rodoviária e ao regulamento geral de segurança 
dos veículos a motor visam inserir, na legislação da UE, considerações de segurança 
específicas relacionadas com a condução automatizada.
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Opinião do relator

Os automóveis conectados e automatizados lideram atualmente a evolução da mobilidade 
automatizada. Prevê-se que os automóveis de passageiros com funções de condução 
automatizadas para além do atual nível 3 cheguem muito em breve ao setor do transporte 
rodoviário europeu, a partir de 2020, e as tecnologias irão evoluir e abranger todos os tipos de 
transporte rodoviário, incluindo os veículos utilitários e camiões. É, por conseguinte, 
imperativo prosseguir e intensificar, a todos os níveis, os esforços correspondentes, no que diz 
respeito ao quadro regulamentar, à investigação e inovação, aos ensaios em condições reais e 
à implantação de veículos e de infraestruturas rodoviárias e de comunicações. É fundamental 
que a Europa se mantenha na vanguarda deste domínio, a fim de colher os benefícios do 
transporte rodoviário automatizado e conseguir competir com o enorme impulso dos esforços 
de outros países, como os EUA, a China ou o Japão. O relator propõe, em especial, uma 
resposta rápida a questões pendentes em matéria de proteção de dados, utilização de dados 
sobre veículos e rotas e cibersegurança. Além disso, os esforços de normalização a nível 
internacional, nomeadamente no âmbito da Convenção UNECE e da Convenção de Viena, 
devem ser objeto de uma maior coordenação e ajudar a garantir a interoperabilidade dos 
veículos para além das fronteiras, sem descontinuidades. Com base na experiência crescente 
adquirida com automóveis automatizados de nível 3, os esforços de investigação devem 
abordar novos fenómenos, tais como a complacência dos condutores. Com sistemas de 
inteligência artificial que desempenham um papel cada vez mais importante, também se torna 
urgente desenvolver orientações sobre as questões éticas de tais sistemas em veículos 
autónomos.

Para além dos transportes rodoviários, o potencial dos veículos automatizados está a tornar-se 
cada vez mais evidente no setor da logística, no transporte público e também noutros modos 
de transporte, isto é, os navios de navegação interior e de transporte marítimo de curta 
distância, os veículos de transporte aéreo de mercadorias (e mesmo os táxis aéreos) e os 
sistemas ferroviários ligeiros, por exemplo, nos transportes públicos urbanos. Infelizmente, na 
sua comunicação, estes domínios não foram abordados pela Comissão.

No que diz respeito ao transporte aéreo, o relator considera que devem ser apresentadas sem 
demora regras pormenorizadas aplicáveis às aeronaves automáticas e à sua integração segura 
no espaço aéreo, com base, por exemplo, no plano U-Space de junho de 2017 e no novo 
regulamento AESA.

Em relação ao transporte aquático, em que os navios autónomos podem reduzir os acidentes 
decorrentes de erros humanos, a Comissão deve ser proativa no estímulo à adoção de navios 
autónomos e desenvolver uma abordagem comum da automatização da navegação interior, 
em consonância com as normas técnicas pertinentes.

No toca ao transporte ferroviário, o relator salienta o potencial de sistemas inovadores de 
transporte público automatizado para fazer face aos problemas de mobilidade urbana e de 
congestionamento e apela a que sejam tomadas medidas para promover e apoiar projetos que 
abordem essas questões.

À medida em que a mobilidade futura evolui rumo à automatização, é essencial desenvolver 
tecnologias autónomas e conhecimentos científicos essenciais, através de iniciativas que 
promovam a investigação, a educação e a formação no domínio, que deverão beneficiar de 
apoios, por exemplo, no âmbito do programa Horizonte Europa. Além disso, o relator 
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considera que os potenciais efeitos a longo prazo do transporte autónomo/sem condutores em 
termos de consequências societais merecem mais investigação.

O relator está igualmente convicto de que qualquer abordagem política da UE em matéria de 
mobilidade autónoma deve incluir iniciativas para fazer face às prováveis mudanças nos 
padrões de emprego e na procura de novas competências no campo do fabrico e da utilização 
de veículos.
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