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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O 7º  Programa-Quadro

Em 6 de Abril de 2005, a Comissão apresentou a Comunicação intitulada "Construir o EEI do 
conhecimento ao serviço do crescimento" e a proposta de decisão relativa ao sétimo 
programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013). A construção do EEI teve início 
no âmbito do sexto programa-quadro e prosseguirá no âmbito do sétimo programa-quadro. 
Contribuirá para a consecução dos objectivos de Lisboa, uma vez que o investimento no 
conhecimento constitui uma forma excelente de promover o crescimento económico e criar 
mais e melhores empregos. A importância do conhecimento para a Estratégia de Lisboa foi 
confirmada pelo Grupo de Alto Nível presidido por Wim Kok e pela resolução do Parlamento 
relativa ao relatório Locatelli.

O 7º programa-quadro divide-se em quatro programas:

• Cooperação: cooperação transnacional em nove áreas temáticas de investigação, uma 
das quais é constituída pelos transportes, incluindo a aeronáutica.

• Ideias: promoção da criatividade e da excelência através do financiamento da 
denominada "investigação de fronteira". O financiamento será efectuado a através de 
um Conselho Europeu de Investigação.

• Pessoas: desenvolvimento do potencial humano através do apoio à formação, à 
mobilidade e à progressão na carreira.

• Capacidades: melhoria das infra-estruturas da investigação e inovação. A cooperação 
regional, a participação das PME e a aproximação da ciência e da sociedade são 
elementos fundamentais.

O 7º programa-quadro distingue-se do sexto programa-quadro mediante uma simplificação 
dos procedimentos e um aumento significativo do orçamento. O orçamento total previsto para 
os sete anos eleva-se a 72,7 mil milhões de euros. A repartição pelos quatro programas é a 
seguinte: 44 mil milhões para a Cooperação, 12 mil milhões para as Ideias e 7 mil milhões 
para as Pessoas e as Capacidades, respectivamente.

Transportes e aeronáutica no 7º Programa-Quadro

O 6º programa-quadro continha a área de investigação "aeronáutica e espaço" e incluía os 
"transportes de superfície" na área de investigação "desenvolvimento sustentável". No 7º 
programa-quadro, todos os modos de transporte estão agrupados num único tema 
"Transportes (incluindo a aeronáutica). O relator de parecer congratula-se com esta alteração, 
tendo em conta que muito problemas, designadamente o congestionamento e a poluição, são 
comuns a diversos modos de transporte, que podem aprender uns com os outros.

Durante o período do 6º programa-quadro, foram criadas as denominadas plataformas 
tecnológicas, que reúnem empresas, instituições de investigação, os programas nacionais de 
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investigação, o mundo financeiro e as autoridades de regulamentação a nível europeu com o 
intuito de definir uma agenda estratégica comum em matéria de investigação. Tendo em conta 
o seu contributo, a Comissão propõe que a investigação se concentre nos seguintes temas:

No tocante à aeronáutica e ao transporte aéreo:

• ecologização do transporte aéreo

• aumento da eficiência temporal

• garantia da satisfação e segurança dos clientes

• melhoria da eficiência dos custos

• protecção de aeronaves e passageiros

• ser pioneiros do transporte aéreo no futuro

No tocante aos transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo):

• ecologização dos transportes de superfície

• incentivo à deslocação modal e descongestionamento dos corredores de transporte 

• garantia de mobilidade urbana sustentável

• melhoria da segurança intrínseca e extrínseca

• reforço da competitividade

O 7º programa-quadro prevê, para os transportes (incluindo a aeronáutica), um orçamento de 
5,9 mil milhões de euros, incluindo a possibilidade do lançamento de "iniciativas tecnológicas 
conjuntas" (projectos de grande escala de interesse europeu comum). No âmbito do 6º 
programa-quadro, a repartição do orçamento previa 1.000 milhões de euros para o transporte 
aéreo, 100 milhões de euros para o Galileo e 610 milhões de euros para o transporte de 
superfície. Embora o 7º programa-quadro não preveja uma repartição formal entre os modos 
de transporte, o relator foi informado de que o transporte aéreo e o Galileo talvez venham a 
absorver, uma vez mais, a parte mais importante do orçamento disponível (cerca de dois 
terços) e o transporte de superfície a parte mais pequena. O relator de parecer assinala que tal 
não reflectirá a importância económica relativa destes sectores.

Tendo em conta o debate sobre as novas Perspectivas Financeiras, o orçamento do 7º 
programa-quadro corre o risco de ser reduzido. Seria conveniente que o capítulo novo sobre 
os transportes na proposta da Comissão não fosse afectado por uma tal redução, dada a 
importância económica do sector:

• o transporte aéreo e de superfície representam conjuntamente cerca de 14% do PIB da 
UE
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• o sector dos transportes emprega cerca de 19 milhões de pessoas em toda a UE

• as despesas em matéria de transportes perfazem cerca de 14% do orçamento de um 
agregado familiar

O relator de parecer salienta a modéstia relativa do orçamento previsto, por confronto com a
importância do sector : 5,9 mil milhões de euros em sete anos correspondem, com efeito, ao 
preço de uma chávena de café por pessoa e por ano para a população total de cerca de 460 
milhões de cidadãos europeus.

Alterações

O relator congratula-se, em geral, com a proposta da Comissão, especialmente no que se 
refere à criação de um capítulo único para todos os modos de transporte, a tónica colocada na 
segurança e no ambiente e o reforço do orçamento. Todavia, importa introduzir algumas 
melhorias:

• transportes de superfície: a quota mais elevada dos transportes de superfície, por 
confronto com os transportes aéreos, em termos económicos, deve reflectir-se na 
repartição do orçamento e nas agendas de investigação

• ambiente: a prevenção no sector dos transportes e a promoção de transportes não
motorizados (bicicletas) devem ser acrescentadas

• abordagem de um único sistema: os transportes devem ser vistos como um sistema 
integrado, em que cada modo pode substituir outro e em que todos os modos podem 
aprender com as concepções tecnológicas dos outros

• acessibilidade: é necessário salientar a melhoria da acessibilidade, em geral, e para as 
pessoas com mobilidade reduzida, em particular

• turismo: o turismo continua a ser um sector económico em crescimento que gera um 
grande volume de transportes, pelo que deve ser incluído na agenda de investigação

• reservas electrónicas: podem contribuir para reforçar a eficácia, em particular, se os 
sistemas forem interoperáveis.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 3. Tecnologias da informação e das comunicações -

Investigação sobre aplicações - travessão 3

- para a mobilidade, sistemas de transporte e 
veículos inteligentes com base em TIC que 
permitam o transporte de pessoas e 
mercadorias em condições de segurança, 
conforto e eficiência.

- para a mobilidade, sistemas de transporte e 
logística e veículos inteligentes com base 
em TIC que permitam o transporte de 
pessoas e mercadorias em condições de 
segurança, conforto e eficiência.

Justificação

É essencial integrar a modernização da logística na melhoria da mobilidade no transporte.

Alteração 2
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Objectivo

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

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte e 
logística pan-europeus “mais ecológicos”, 
"mais atraentes para os utentes" e “mais 
inteligentes” em benefício do cidadão e da 
sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantia e maior 
desenvolvimento da posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Justificação

Dada a situação geográfica global da UE e o desenvolvimento dos seus sistemas de 
transporte, torna-se imprescindível aprofundar a procura de novos e melhores sistemas de 
logística que ajudem tanto a melhorar a mobilidade como a reduzir o seu impacto ambiental.

A inclusão da satisfação dos utentes é coerente como espírito da proposta da Comissão.
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Alteração 3
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Fundamentação - parágrafo 3

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias 
confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em 
colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade com especial referência ao 
transporte ferroviário, acessibilidade dos 
custos, capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio ao 
sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das políticas 
europeias.

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias 
confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em 
colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade com especial referência ao 
transporte ferroviário, acessibilidade dos 
custos, capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. A investigação no domínio 
do ambiente deve incluir, em particular, o 
desenvolvimento do "automóvel ecológico e 
seguro" do futuro e a evitação, redução e 
optimização dos transportes. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio ao 
sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das políticas 
europeias.

Alteração 4
Anexo I, Parte I, Cooperação, Secção 7, Transportes, título Fundamentação, parágrafo 3 bis 

(novo)

A repartição do orçamento destinado à 
investigação no domínio dos transportes 
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reflectirá a importância económica dos 
diversos modos de transporte. 

Justificação

Uma vez que os transportes de superfície representam, em termos económicos, uma 
percentagem muito mais elevada do que os transportes aéreos, tal deve reflectir-se na 
repartição do orçamento e na agenda de investigação. A Comissão indica ela própria que os
transportes de superfície representam 11% do PIB da UE e empregam 16 milhões de 
trabalhadores, ao passo que os transportes aéreos apenas representam 2,6% e empregam 3,1 
milhões de trabalhadores. 

Alteração 5
Anexo I, Parte I, Cooperação, Secção 7, Transportes, título Actividades, subtítulo Aeronáutica 

e transporte aéreo, travessão 3

– Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: melhoria do conforto dos 
passageiros, serviços inovadores em voo e 
assistência mais eficiente a passageiros; 
melhoria de todos os aspectos de segurança 
do transporte aéreo; maior escolha de 
aeronaves, desde aeronaves de fuselagem 
larga até aeronaves de pequena dimensão

– Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: melhoria do conforto dos 
passageiros, serviços inovadores em voo e 
assistência mais eficiente a passageiros, 
incluindo a interoperabilidade dos sistemas 
nacionais de informação e reservas entre os 
transportadores e os modos de transporte a 
nível europeu; melhoria de todos os 
aspectos de segurança do transporte aéreo; 
maior escolha de aeronaves, desde aeronaves 
de fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão

Justificação

Uma melhor integração dos sistemas de reservas reforça não só a satisfação dos clientes, 
mas também a eficácia do sistema no seu conjunto.

Alteração 6
Anexo I, Parte I, Cooperação, Secção 7, Transportes, título Actividades, subtítulo Aeronáutica 

e transporte aéreo, travessão 6 bis (novo)

– Utilizar concepções "spin off" dos 
transportes aéreos nos transportes de 
superfície e vice-versa, incluindo 
concepções relativas ao ciclo de vida dos 
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veículos, concepções modulares e a 
aerodinâmica.

Justificação

Os transportes estão sobretudo organizados por modos, com falta de intermodalidade, e o 
mesmo verifica-se no caso da investigação no domínio dos transportes. Os resultados da 
investigação e os conhecimentos de um modo devem ser transmitidos aos demais modos para 
seu benefício. Por exemplo, a indústria automóvel é uma indústria avançada no que se refere 
ao ciclo de vida dos veículos. As experiências nos transportes ferroviários com concepções 
modulares, ou seja, a utilização de módulos (compartimentos para passageiros ou 
contentores para mercadorias) podem ser adaptadas a situações diferentes. Os 
conhecimentos dos transportes aéreos em matéria de aerodinâmica podem ser utilizados em 
outros modos, por exemplo, os comboios de alta velocidade.

Alteração 7
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - Título

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

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

Justificação

À semelhança do 6º programa-quadro, o título deve incluir a palavra "sustentável", tendo em 
conta que o artigo 6º do Tratado requer a integração do desenvolvimento sustentável em 
domínios como os transportes e o ambiente.

Alteração 8
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - travessão 1

- Ecologização dos transportes de 
superfície: redução da poluição ambiental e 
sonora; desenvolvimento de motores 
não-poluentes e eficientes, incluindo 
tecnologias híbridas e utilização de 
combustíveis alternativos para aplicações em 
transportes; estratégias para os navios e 
veículos em fim de vida.

- Ecologização dos transportes de 
superfície: redução da poluição ambiental e 
sonora; desenvolvimento de motores 
não-poluentes e eficientes, incluindo 
tecnologias híbridas e utilização de 
combustíveis alternativos para aplicações em 
transportes; estratégias para os navios e 
veículos em fim de vida, transporte não 
motorizado, designadamente mecanismos 
de transmissão de energia e melhoria dos 
materiais para bicicletas, integração de 
infra-estruturas para peões e ciclistas nas 
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situações existentes.

Justificação

A mobilidade não motorizada, por exemplo, a caminhada ou o ciclismo, pode contribuir de 
forma directa e significativa para a ecologização dos transportes. Os esforços de 
investigação devem centrar-se na melhoria da sua tecnologia, dos seus materiais e 
igualmente na promoção do seu uso, adoptando infra-estruturas que favoreçam a caminhada 
e o ciclismo.

Alteração 9
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - travessão 2

- Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, 
infra-estruturas e sistemas de transporte 
regionais e nacionais inovadores, 
intermodais e interoperáveis na Europa; 
internalização dos custos; intercâmbio de 
informações entre veículo/navio e a infra-
estrutura de transporte; optimização da 
capacidade da infra-estrutura.

- Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, 
infra-estruturas e sistemas de transporte e 
logística regionais e nacionais inovadores, 
intermodais e interoperáveis na Europa; 
desenvolvimento de uma "abordagem de 
sistema único" com uma repartição 
equilibrada entre os modos de transporte, 
incluindo a promoção do transporte 
ferroviário e da navegação interior como 
alternativa ao transporte rodoviário e aéreo 
de curta distância; internalização dos 
custos; intercâmbio de informações entre 
veículo/navio e a infra-estrutura de 
transporte; optimização da capacidade da 
infra-estrutura.

Justificação

A "abordagem de um sistema único" significa que o transporte numa determinada zona é 
encarado como um único sistema e que as necessidades de transporte nessa zona podem ser 
servidas pela modalidade que melhor se adequar às necessidades específicas dos clientes, dos 
fornecedores e do ambiente. A investigação pode contribuir para o desenvolvimento de
tecnologias e aplicações dos utentes para alcançar uma tal abordagem, promovendo deste 
modo o transporte ecológico por caminho-de-ferro e pelas vias de navegação interiores.

Dados os actuais problemas com que se deparam os progressos em matéria de 
intermodalidade e o aumento do congestionamento, torna-se urgente desenvolver novos 
sistemas de logística tanto a nível da União como nacional e regional.

Alteração 10
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 
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superfície - travessão 2 bis (novo)

- Apoio aos objectivos dos programas 
Marco Polo: estudos específicos sobre as 
possibilidades técnicas e os benefícios para 
a saúde e o ambiente decorrentes da 
deslocação dos fluxos de transporte para 
modos de transporte mais ecológicos e da 
evitação não diferenciada dos transportes.

Justificação

No âmbito dos Programas Marco Polo I e II são feitos grandes esforços financeiros. Faltam, 
no entanto, até à data, esforços correspondentes no domínio da investigação com vista a 
assegurar que as acções subvencionadas correspondam efectivamente aos objectivos 
propostos. As estratégias de evitação não diferenciada dos transportes carecem, neste 
contexto, de uma clarificação e investigação específicas. 

Alteração 11
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - travessão 3

- Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos e 
seguros, e meios de transporte 
não-poluentes, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

- Garantia de mobilidade urbana sustentável 
e acessível: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos menos 
poluentes e mais seguros, e meios de 
transporte menos poluentes, melhorando a 
acessibilidades para as pessoas com 
mobilidade reduzida, novos modos de 
transporte público e/ou colectivo, colocando 
a tónica na eficiência de toda a cadeia de 
mobilidade (transporte público/colectivo, 
partilha ou utilização conjunta de veículos, 
caminhada e ciclismo) e racionalização do 
transporte privado, infra-estruturas de 
comunicação, transportes e planeamento 
urbano integrados.

Justificação

Embora seja cada vez mais reconhecida a importância da acessibilidade, especialmente para 
as pessoas com mobilidade reduzida, é necessária uma investigação acrescida neste domínio. 
Pode ser dada uma atenção especial a medidas que tenham efeitos indirectos positivos sobre 
outros utentes dos transportes. Por exemplo, a redução do nível dos degraus e a criação de 
espaço nos autocarros para as cadeiras de rodas reverte também em benefício dos utentes em 
geral (acesso mais fácil, ganho de tempo na paragem do autocarro, uso múltiplo do espaço).
É importante tomar em consideração toda a rede de mobilidade dos cidadãos (cadeia 
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intermodal) para que a investigação sobre os transportes urbanos se torne mais eficaz.

Alteração 12
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - travessão 3 bis (novo)

- Qualidade da mobilidade e satisfação dos 
utentes: melhorar os serviços, redes e 
infra-estruturas com o objectivo de os 
tornar mais cómodos e atractivos; 
aperfeiçoar os sistemas integrados e 
oferecer serviços e capacidades adaptados à 
procura tanto individual como de grupos 
específicos (pessoas de idade, mulheres, 
etc.).

Justificação

Dadas as mudanças demográficas e as novas necessidades de mobilidade na sociedade 
europeia actual, é preciso antecipar as mudanças de sensibilidade e de percepção dos 
transportes terrestres pelos utentes (comodidade, preferências, etc.).

Alteração 13
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - Transportes de 

superfície - travessão 5

- Reforço da competitividade: melhoria dos 
processos de concepção; desenvolvimento 
de tecnologias avançadas para veículos e 
sistemas de propulsão/transmissão; sistema 
de produção e construção de infra-estruturas 
inovadores e com boa relação custo-eficácia; 
arquitecturas integradoras.

- Reforço da competitividade: melhoria dos 
processos de concepção com vista a uma 
redução dos custos e uma maior satisfação 
dos clientes; desenvolvimento de 
tecnologias avançadas para veículos e 
sistemas de propulsão/transmissão; sistema 
de produção e construção de infra-estruturas 
inovadores e com boa relação custo-eficácia; 
arquitecturas integradoras.

Justificação

Uma maior satisfação dos clientes é um importante aspecto da investigação igualmente no 
âmbito dos transportes terrestres e marítimos.

Alteração 14 
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - ponto 3 bis (novo)
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●Turismo: investigar os efeitos do turismo 
sobre os transportes e os efeitos de 
transportes eficientes e limpos sobre o 
desenvolvimento sustentável do turismo; 
desenvolver um turismo sustentável sem 
procura excessiva de transporte; conceitos 
inovadores para a utilização dos 
transportes no âmbito turístico, incluindo a 
reserva electrónica e as bilheteiras 
integradas.

Justificação

Dado que o turismo está estreitamente relacionado com os transportes é oportuno estudar a 
correlação entre os dois sectores. Formas inovadoras, como a reserva electrónica e as 
bilheteiras integradas, podem ser particularmente importantes para o mercado turístico. 

Alteração 15
Anexo I - Parte I. Cooperação - Secção 7. Transportes - Actividades - ponto 3 ter (novo)

● Novos sistemas para melhorar a eficácia 
e garantir o financiamento das RTE e 
outros projectos europeus de mobilidade e 
transporte: encorajar fórmulas inovadoras 
de empréstimos e parcerias público-privado 
a nível europeu.

Justificação

Dada a urgência de impulsionar novas infra-estruturas pan-europeias e de renovar e manter 
as existentes, é preciso apoiar fórmulas inovadoras e eficazes para obter o financiamento 
necessário.
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