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1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de comissário e promover o interesse 

geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais 

são as suas motivações? De que modo contribuirá para a apresentação da agenda 

estratégica da Comissão? Como tenciona aplicar na prática a integração da perspetiva 

de género e integrar esta última em todas as áreas politicas da sua pasta? Que garantias 

de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como tenciona assegurar que 

nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras possa levantar dúvidas 

sobre o desempenho das suas funções na Comissão?  

Construir uma Europa forte, unida e inclusiva, sem divisões entre o Norte e o Sul, o Oeste e o 

Leste, com uma forte tónica na igualdade e justiça social e uma profunda convicção de que é a 

união que faz a força, é isto o que me motiva. Foi esta a minha motivação durante todos estes 

anos de trabalho em prol da integração do meu país na família europeia e da promoção do 

interesse geral da União Europeia. 

Foi esta a minha motivação para trabalhar intensamente, durante a Presidência romena do 

Conselho da União Europeia, em prol do interesse geral da União, a fim de fazer avançar o 

trabalho legislativo sobre a mobilidade, assegurar a continuidade no domínio dos transportes 

no contexto da saída do Reino Unido e garantir os recursos financeiros necessários através do 

Mecanismo Interligar a Europa.  

Enquanto dirigente política que ocupou vários cargos ministeriais, compreendo plenamente a 

responsabilidade que acompanha um cargo público e que está intrinsecamente ligada ao 

direito dos cidadãos de usufruírem de serviços de qualidade, tanto a nível nacional como 

europeu. Os transportes representam um serviço essencial para os nossos cidadãos e para a 

nossa União. Além disso, servem de base à liberdade de circulação de pessoas, bens e 

serviços e prestam um contributo fundamental para a coesão em todo o continente. Estou 

disponível para fazer uso da minha experiência profissional a fim de promover os objetivos da 

nossa União Europeia e de orientar os esforços neste domínio para que os transportes 

contribuam para as prioridades definidas nas orientações políticas da presidente eleita, Ursula 

von der Leyen, e na carta de missão que recebi em 10 de setembro.  

Quando era ministra do Ambiente, lancei a primeira estratégia nacional da Roménia no 

âmbito da luta contra as alterações climáticas. E quando fui ministra dos Fundos Europeus, 

geri a execução da política de coesão, incluindo o financiamento de infraestruturas para 

assegurar a conectividade. Fui ainda ministra do Trabalho, da Família e da Proteção Social, 
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com a responsabilidade de assegurar um quadro adequado para a segurança e a proteção dos 

trabalhadores, incluindo no setor dos transportes. A minha primeira decisão neste cargo foi a 

criação de uma agência nacional para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

Enquanto presidente da Autoridade Nacional para a Defesa dos Consumidores, estive 

diretamente envolvida na proteção dos direitos dos nossos cidadãos. E, como deputada do 

Parlamento nacional e do Parlamento Europeu, lutei sempre pelos direitos dos cidadãos, uma 

vez que a nossa responsabilidade como políticos é estarmos sempre ao serviço dos cidadãos.  

Nas suas orientações políticas, a presidente eleita, Ursula von der Leyen, afirmou que a 

«Europa deve liderar a transição para um planeta saudável e para uma nova era digital. Mas, 

para corresponder às ambições do mundo de hoje, só poderá fazê-lo congregando as pessoas e 

melhorando o nosso modelo único de economia social de mercado.» Partilho desta visão e 

estou profundamente empenhada em trabalhar para que se concretize.  

Enquanto antiga ministra do Ambiente e das Alterações Climáticas e enquanto membro da 

Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu, estou plenamente consciente da urgência 

com que nos deparamos para fazer face às alterações climáticas e da necessidade de proteger 

o nosso ambiente da poluição do ar, da água e sonora. Orgulho-me da visão a longo prazo da 

Comissão para que a Europa se torne o primeiro continente neutro em termos climáticos até 

2050. Precisamos de tomar medidas decisivas e os transportes devem assumir um papel de 

particular destaque, dado que representam cerca de um quarto das emissões de gases com 

efeito de estufa da UE.  

As ações no domínio dos transportes serão, por conseguinte, uma componente essencial do 

Pacto Ecológico Europeu. As emissões de carbono devem ter um preço. Se for nomeada 

comissária e em conformidade com as orientações políticas, envidarei esforços para alargar o 

Sistema de Comércio de Licenças de Emissão ao transporte marítimo e reduzir 

progressivamente as licenças de emissão a título gratuito para as companhias aéreas. 

Contribuirei também para rever as regras em matéria de tributação da energia, a fim de as 

sintonizar com as nossas ambições climáticas. Os incentivos à transição para modos de 

transporte mais ecológicos só surtirão efeito se existirem alternativas interessantes. Por 

conseguinte, apoiarei a mobilidade sustentável e inteligente.  

A fim de dar uma resposta eficaz aos desafios ambientais e acelerar a transição para a 

economia circular, devemos também tirar pleno partido das tecnologias limpas e digitais 

inovadoras no setor dos transportes. A digitalização e a automatização oferecem enormes 

oportunidades, tanto em termos de aumento da eficiência dos transportes como de redução do 

congestionamento, o que significa menos emissões e uma melhoria da segurança e da 

qualidade dos serviços de transporte. A promoção do desenvolvimento e da adoção de 

combustíveis alternativos sustentáveis será também um elemento fundamental para a redução 

das emissões provenientes dos transportes, nomeadamente no setor da aviação. Se for 

confirmada a minha nomeação de comissária, apresentarei uma estratégia global para uma 

mobilidade sustentável e inteligente.  

Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que o transporte se destina a aproximar as pessoas. 

A oportunidade de livre circulação e de criar ligações com pessoas de outras partes da Europa 

e do mundo é um elemento de importância fundamental da União Europeia. É necessário 

assegurar que os transportes continuam a ter preços módicos e a ser fiáveis e acessíveis, 

inclusive para as pessoas com baixos rendimentos ou que vivem em zonas remotas. Ninguém 

deve ser deixado para trás. Trata-se, também aqui, de uma questão de justiça. Por conseguinte, 

trabalharei no sentido de completar a rede transeuropeia de transportes, contribuindo para a 
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modernização das infraestruturas de transportes e assegurando o funcionamento do mercado 

interno dos transportes, em que os direitos dos passageiros são respeitados e a sua segurança e 

proteção asseguradas. As nossas ligações de transporte não devem parar na fronteira. Sendo 

oriunda de um dos Estados-Membros mais recentes da União Europeia, sei quão importante é 

para os países dos Balcãs Ocidentais a parceria com a UE e trabalharei no sentido de melhorar 

as nossas ligações com esta região, bem como na nossa vizinhança. 

Os transportes são um setor económico importante, que emprega diretamente 11 milhões de 

pessoas e em que muitas empresas da UE ocupam uma posição de liderança mundial. 

Contribuirei, por conseguinte, para a estratégia industrial da Comissão e prestarei atenção a 

condições de trabalho justas. Este último aspeto é também importante no âmbito dos nossos 

esforços para alcançar a igualdade de género. A presidente eleita, von der Leyen, na sua 

agenda, atribuiu uma elevada prioridade à igualdade entre homens e mulheres e 

comprometeu-se a dar o exemplo, constituindo um Colégio totalmente paritário. Tenciono 

aplicar o mesmo princípio à minha equipa. Acredito igualmente que um reforço do 

paritarismo na elaboração de políticas resulta numa melhor utilização dos recursos, torna a 

política mais eficiente, apoia o desenvolvimento sustentável e cria sociedades mais justas. 

Este aspeto é muito importante para a minha pasta, uma vez que as mulheres estão muito sub-

representadas nos transportes. Mas a questão da igualdade de género não se limita ao número 

de mulheres empregadas no setor dos transportes. Trata-se também de garantir a igualdade de 

acesso aos meios de transporte, o que, por sua vez, garante a igualdade no mercado de 

trabalho, nos serviços de saúde, na educação e nos serviços sociais. Farei tudo o que estiver ao 

seu alcance para integrar o paritarismo no setor dos transportes em toda a União. 

 

Precisamos também de trabalhar no sentido de atrair jovens para as profissões no setor dos 

transportes. A garantia de condições de trabalho equitativas aumentará a atratividade do setor. 

 

Comprometo-me, desde a minha nomeação, a cumprir integralmente as obrigações 

decorrentes do Tratado em matéria de independência e transparência, imparcialidade e 

disponibilidade, conforme definidas no artigo 17.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia.  

 

Se a minha nomeação de comissária for confirmada, respeitarei inteiramente a letra e o 

espírito do Tratado, em especial a obrigação de agir no interesse europeu e sem receber 

quaisquer instruções. Honrarei igualmente o Código de Conduta dos Comissários e as suas 

disposições em matéria de conflitos de interesses. A minha declaração de interesses está 

completa e acessível ao público e procederei à sua rápida atualização no caso de haver alguma 

alteração.  

Enquanto membro do Parlamento Europeu, cumpri todas as obrigações para com a instituição, 

nomeadamente a apresentação e atualização de todas as declarações de interesses financeiros, 

como exigido. Respeitei também plenamente a letra e o espírito dos Tratados da UE e a 

obrigação de agir no interesse europeu.  

 

2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu  

De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de comissários? Em 

que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? Que compromissos específicos está 
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disposta a assumir em termos de reforço da transparência, de maior cooperação e de 

tomada em consideração efetiva das posições e pedidos ao Parlamento em matéria de 

iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas programadas e aos procedimentos em 

curso, está disposto a prestar ao Parlamento todas as informações e documentos em pé 

de igualdade com o Conselho? 

Se a minha nomeação for confirmada, assumirei total responsabilidade política pelas 

atividades na minha área de competência, conforme estabelecido na carta de missão que me 

foi enviada em 10 de setembro. Atribuo grande importância ao princípio da colegialidade e 

colaborarei plenamente com os outros membros do Colégio. Irei envolver estreitamente os 

meus colegas no desenvolvimento e na execução de iniciativas políticas.  

Enquanto antiga deputada e atual deputada ao Parlamento Europeu, sei quão importante é 

uma colaboração estreita com o Parlamento Europeu.  

Para mim, isto é de extrema importância. Trabalharei com o Parlamento e as comissões 

competentes em todas as fases do processo de elaboração de políticas e do diálogo político. 

Uma cooperação interinstitucional eficaz é essencial para o funcionamento do sistema 

institucional da UE e para a eficiência e legitimidade do sistema decisório da UE. Este baseia-

se em certos princípios orientadores que estou plenamente empenhada em respeitar, 

nomeadamente a abertura, a confiança mútua, a eficiência e o intercâmbio regular de 

informações. As orientações políticas e as cartas de missão da Presidente eleita, Ursula von 

der Leyen, refletem integralmente estes princípios e sublinham a intenção de reforçar a 

relação especial entre o Parlamento Europeu e a Comissão. Se a minha nomeação for 

confirmada, trabalharei para alcançar este objetivo e fá-lo-ei no pleno respeito das disposições 

do Acordo-Quadro de 2010 e do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» de 2016. Vou 

gerir as minhas interações com o Parlamento de forma aberta, transparente e construtiva, a 

fim de construir essa relação de confiança mútua. 

Em conformidade com as orientações políticas da Presidente eleita, von der Leyen, estarei 

disponível para participar em todas as reuniões das comissões pertinentes e nas discussões 

tripartidas. Assegurarei que as comissões parlamentares sejam envolvidas em todos os 

desenvolvimentos importantes sob a minha responsabilidade. Ao mesmo tempo, estou 

plenamente consciente da importância da igualdade de tratamento do Parlamento e do 

Conselho. Isto é uma obrigação para qualquer comissário que, enquanto membro do Colégio, 

é responsável perante os deputados diretamente eleitos do Parlamento Europeu.  

Comprometo-me igualmente a basear as relações com o serviço da Comissão sob a minha 

responsabilidade nos princípios da lealdade, da confiança, da transparência, do intercâmbio de 

informação e da assistência mútua. Concretamente, garantirei um fluxo de informação regular 

com o presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo (TRAN), mas também com o 

presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI) e 

com outras comissões pertinentes. Vou também comunicar diretamente com os membros das 

comissões e assegurar que estou disponível para reuniões bilaterais. Assegurar-me-ei de que 

Parlamento Europeu é regularmente informado, nomeadamente antes de grandes eventos e em 

fases essenciais das negociações internacionais em domínios sob a minha responsabilidade. 

Assegurarei que as perguntas dos deputados do Parlamento Europeu à Comissão, que estão no 

domínio da minha responsabilidade, sejam respondidas de forma rápida e precisa. 



 

 – 5 –   

Comparecerei perante o plenário e/ou as comissões do Parlamento Europeu sempre que for 

chamada a responder a uma pergunta ou a dar uma resposta a uma questão específica. 

As orientações políticas da presidente eleita, von der Leyen, sublinham que as nossas 

instituições devem ser abertas e irrepreensíveis em questões de transparência a fim de 

recuperar a confiança dos cidadãos na União. Os cidadãos devem conhecer as posições que a 

Comissão defende no processo legislativo. O fortalecimento da cooperação interinstitucional 

através da promoção da legitimidade e da responsabilização reforçará a eficiência e a boa 

governação da UE. 

Estou, por conseguinte, plenamente empenhada em aplicar as disposições abrangentes em 

matéria de transparência e de fluxo de informações previstas no Acordo-Quadro sobre as 

relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão e no Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor».  

A minha missão é igualmente continuar a envidar esforços para informar os cidadãos. Além 

disso, as propostas políticas sob a minha responsabilidade basear-se-ão em consultas 

adequadas de peritos e do público, em conformidade com os princípios «Legislar Melhor». 

A presidente eleita, von der Leyen, apoia o direito de iniciativa do Parlamento Europeu. 

Comprometeu-se a que a Comissão dê seguimento às resoluções parlamentares aprovadas por 

maioria dos seus membros com um ato legislativo, no pleno respeito dos princípios da 

proporcionalidade, da subsidiariedade e dos princípios «Legislar Melhor». Subscrevo 

plenamente este objetivo. 

No âmbito do compromisso assumido pelo Colégio no sentido de uma parceria aprofundada 

com o Parlamento Europeu, trabalharei em conjunto com o Parlamento em todas as fases do 

debate das resoluções ao abrigo do artigo 225.º do TFUE. Comprometo-me a trabalhar em 

estreita colaboração com as comissões parlamentares competentes e a estar presente e a 

participar ativamente durante a preparação das resoluções ao abrigo do artigo 225.º do TFUE. 

Acredito firmemente que tal irá melhorar o diálogo, promover a confiança e o sentimento de 

que trabalhamos em conjunto para alcançar um objetivo comum.  

A Comissão responderá às resoluções do Parlamento no prazo de três meses após a sua 

adoção, em conformidade com o Acordo-Quadro. A Comissão assegurará a supervisão 

política do processo.  

Para além da minha precedente declaração sobre a garantia de que as comissões parlamentares 

sejam envolvidas em todos os desenvolvimentos importantes sob a minha responsabilidade, 

concomitantemente e em pé de igualdade com o Conselho, estou plenamente consciente de 

que facultar informações e documentos ao Parlamento Europeu é um aspeto essencial do 

aprofundamento da parceria com a Comissão. Por conseguinte, comprometo-me a aplicar 

plenamente as disposições pertinentes do Acordo-Quadro entre as duas instituições e do 

Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor».  

 

Perguntas da Comissão dos Transportes e do Turismo:  

3.  Qual é a sua visão relativamente à otimização dos sistemas de transporte de pessoas e 

mercadorias para os primeiros 25 anos do século XXI, tendo em conta os principais 

desafios da digitalização, da descarbonização, da competitividade, da segurança, das 
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alterações climáticas, da proteção do ambiente, do bem-estar social, das condições de 

trabalho e da igualdade de oportunidades, incluindo a melhoria dos direitos e da 

proteção dos trabalhadores do setor dos transportes (em particular as mulheres e os 

jovens), bem como as mudanças tecnológicas (veículos autónomos, utilização da 

inteligência artificial), e que abordagem e medidas concretas prevê adotar no sentido 

de garantir sistemas de transporte sustentáveis, a preços acessíveis, multimodais e 

fiáveis? 

O setor dos transportes terá de contribuir significativamente para o aproveitamento das 

oportunidades abertas pelas transições climática e digital. A minha visão de um sistema de 

transportes otimizado é a de um sistema sustentável, que contribui para a descarbonização e 

reduz a poluição. Quero um sistema de transportes otimizado que seja também seguro, 

inteligente, acessível e com preços módicos. O sistema de transportes tem de ser modernizado 

para resolver os problemas relacionados com as limitações de capacidade e a vetustez das 

infraestruturas, e fazê-lo implica investir nas redes de transportes e explorar a inovação 

digital. A inovação deve ir de par com a formação nas competências relevantes. É 

fundamental proporcionar condições de trabalho justas para que os transportes possam atrair 

jovens, mulheres e homens, para as profissões do setor. 

Uma das minhas primeiras tarefas para concretizar esta visão será apresentar uma estratégia 

global rumo a uma mobilidade sustentável e inteligente, que garanta que os transportes 

continuam a ter preços módicos, de modo a não deixar ninguém para trás. Para este efeito, é 

necessário combinar todos os instrumentos disponíveis a nível da UE para a elaboração de 

medidas coerentes e eficazes. Incluem-se aqui a adaptação do quadro regulamentar quando 

necessária, a mobilização e a canalização dos fundos disponíveis e a plena utilização de outros 

facilitadores, como a investigação e a inovação, a fim de criar os incentivos adequados para 

otimizar a utilização do sistema de transportes, estimular os investimentos, reduzir a pegada 

ambiental dos transportes e explorar as novas tecnologias e a inovação. Tudo isto exige uma 

cooperação estreita com os restantes membros do Colégio. 

Os transportes dizem respeito à vida quotidiana de todos os europeus. Ao aumentar a 

conectividade para os cidadãos e empresas, a UE está a apoiar a liberdade de circulação de 

pessoas, bens e serviços, e a dar um contributo indispensável para a coesão em todo o 

continente. Os transportes representam cerca de 5 % do produto interno bruto da UE e 

empregam diretamente cerca de 11 milhões de pessoas. Será para mim uma honra assumir a 

responsabilidade por este setor crucial e assegurar que os transportes contribuem para os 

ambiciosos objetivos do próximo mandato. Atualmente, são vários os fatores que influenciam 

decisivamente o setor dos transportes: a procura de transportes continua a aumentar. As 

estimativas apontam para aumentos de 35 % e 53 % nos transportes europeus de passageiros e 

de mercadorias, respetivamente, no período de 2015-2050. O congestionamento e a escassez 

de capacidade agravam-se cada vez mais. Em 2017, pelo menos 25 % das emissões de gases 

com efeito de estufa da UE provinham dos transportes. Trata-se do único setor económico 

cujas emissões são mais elevadas hoje do que em 1990 e continuam a aumentar, apesar dos 

esforços de atenuação já envidados. 

Os transportes devem, por conseguinte, contribuir de forma mais resoluta para os esforços de 

redução das emissões da UE para alcançar a meta definida nas orientações políticas da 

presidente eleita. Com base na análise subjacente à Comunicação «Um Planeta Limpo para 

Todos», para se atingir o objetivo de uma economia neutra para o clima até 2050 é necessário 

reduzir em cerca de 90 % as emissões de CO2 provenientes dos transportes. 
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Conciliar o objetivo de reduzir drasticamente a pegada ambiental do setor dos transportes com 

as garantias de conectividade e modicidade dos preços, garantindo simultaneamente que este 

setor fundamental da economia poderá continuar a prosperar é um enorme desafio. 

Assegurarei, juntamente com o vice-presidente executivo indigitado, Frans Timmermans, que 

os transportes assumam um papel fulcral no Pacto Ecológico Europeu. A sustentabilidade é 

uma questão incontornável no que diz respeito aos transportes e, nesta perspetiva, temos de 

aplicar medidas mais ambiciosas do que nunca a todas as suas modalidades. Precisamos de 

agir em duas frentes: facilitar a implantação de alternativas e tecnologias de transporte mais 

sustentáveis e introduzir um sistema de fixação de preços que proporcione os incentivos 

adequados em prol da utilização, da operação e do investimento nessas mesmas alternativas, 

incentivando simultaneamente a multimodalidade. A aplicação dos princípios do utilizador-

pagador e do poluidor-pagador assumirá um papel fundamental neste contexto.  

Trabalharei com o propósito de alargar o Regime de Comércio de Licenças de Emissão ao 

setor marítimo, apoiando simultaneamente as tecnologias mais limpas e o investimento em 

infraestruturas. Trabalharemos também no sentido de rever o Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão à luz da evolução registada no âmbito da Organização da Aviação Civil 

Internacional, nomeadamente a redução, ao longo do tempo, das licenças de emissão a título 

gratuito para a aviação. Uma vez que a aviação e a navegação são indústrias mundiais, agirei 

nas instâncias internacionais competentes para que a UE se mantenha na vanguarda em prol 

de mais avanços e ambição em cooperação com os nossos parceiros internacionais.  

. Procurarei também aumentar a aceitação de combustíveis alternativos e sustentáveis para o 

transporte rodoviário, marítimo, por vias navegáveis interiores e aéreo. Neste contexto, será 

necessário mobilizar fundos públicos e privados e completar a conectividade dos pontos de 

abastecimento de combustíveis alternativos para todos os modos de transporte, incluindo o 

aumento da eletrificação nos aeroportos e portos marítimos. Trabalharei ainda, juntamente 

com os meus colegas, na mira de estabelecer incentivos adequados em matéria de preços para 

os combustíveis alternativos em todos os modos de transporte, e de incentivar a aceitação de 

veículos alimentados a combustíveis alternativos. Para este efeito, será necessário coordenar 

recursos financeiros e estabelecer um enquadramento estratégico propício.  

Lutarei por um setor europeu dos transportes inteligente e sustentável. A gestão inteligente do 

tráfego é crucial para resolver as limitações de capacidade em todos os modos de transporte, 

tornando o transporte mais eficiente, para reduzir as emissões, e mais seguro.  

A digitalização cria muitas oportunidades novas, tais como a mobilidade conectada e 

automatizada, a economia colaborativa e a mobilidade enquanto serviço, que temos de 

explorar para que os cidadãos possam usufruir de uma mobilidade mais acessível e mais 

barata. Estas oportunidades devem ser aproveitadas e dotadas do enquadramento estratégico e 

jurídico adequado.  

Para assegurar um mercado interno dos transportes justo e operacional, e otimizar o sistema 

europeu de transportes, temos de completar os corredores principais da rede transeuropeia de 

transportes (RTE-T) até 2030, assegurando simultaneamente que as nossas infraestruturas 

estejam aptas a enfrentar os desafios da digitalização e da sustentabilidade, incluindo serviços 

interoperáveis favoráveis ao consumidor. Se houver alternativas adequadas, devemos recorrer 

mais e melhor a modos mais sustentáveis, como o transporte ferroviário e a navegação 

interior. Devemos também tirar o máximo partido dos projetos de infraestruturas de dupla 

utilização para melhorar a mobilidade militar [ver pergunta 3]. Trabalharei também no sentido 

de facilitar o investimento público e privado no interesse da melhoria e modernização das 
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infraestruturas europeias de transportes através do novo Mecanismo Interligar a Europa 

(MIE), do InvestEU e de outros instrumentos, incluindo os que apoiam a investigação 

(Horizonte Europa) e a coesão territorial. 

É de suma importância que os transportes continuem a proporcionar segurança e proteção aos 

seus utilizadores e trabalhadores, não podendo nós descurar nunca estas questões; pelo 

contrário, temos de continuar a esforçar-nos por progredir nesta matéria. 

Temos de garantir as mais elevadas normas de segurança em todo o domínio da política de 

transportes. É inaceitável que morram 25 000 pessoas por ano nas estradas da UE! Temos de 

cumprir o nosso Plano de Ação Estratégico para a Segurança Rodoviária e o nosso ambicioso 

objetivo intermédio — redução de 50 % do número de mortos e feridos até 2030, através de 

medidas destinadas a todas as componentes do sistema (infraestruturas, veículos, 

comportamento). A mobilidade automatizada e os drones exigirão também o estabelecimento 

de novos sistemas a fim de preservar os nossos louváveis registos de segurança. Devemos 

também responder de uma forma proporcionada e eficaz em termos de custos à rápida 

evolução das ameaças à segurança. Em cooperação com os Estados-Membros, os organismos 

internacionais e as partes interessadas, trabalharei em estreita colaboração com o Comissário 

competente, a fim de abordarmos novos domínios de risco como a cibersegurança.  

Os transportes devem continuar a ser fiáveis e acessíveis e a ter preços módicos, 

nomeadamente para quem vive em zonas remotas e para as pessoas com baixos rendimentos. 

É fundamental dar resposta às preocupações dos cidadãos perante o aumento dos custos de 

combustível e dos preços dos bilhetes. Comprometo-me a promover os direitos dos 

passageiros em todos os modos de transporte, incluindo os das pessoas com mobilidade 

reduzida. Tenciono dedicar uma especial atenção às condições sociais dos trabalhadores dos 

transportes e aos potenciais efeitos negativos das atuais mudanças no setor, e manterei um 

diálogo regular com os parceiros sociais.  

Por último, procurarei reforçar a cooperação com os principais parceiros internacionais, 

promover as normas elevadas da UE a nível internacional, apoiar o acesso da indústria da UE 

aos mercados estrangeiros em condições equitativas, fazer cumprir os acordos existentes e 

melhorar a conectividade, em especial com os nossos vizinhos. Debruçar-me-ei muito em 

especial sobre a cooperação no domínio dos transportes com os/nos Balcãs Ocidentais, com a 

Parceria Oriental e os países vizinhos do Mediterrâneo através de um alargamento no âmbito 

da RTE-T. No que diz respeito aos principais parceiros comerciais e concorrentes a nível 

mundial (EUA, China e Japão), temos de fortalecer relações através de todos os modos de 

transporte e manter uma cooperação estreita com os centros de crescimento mundiais (como a 

ASEAN) e os parceiros estratégicos (por exemplo, EUA, China, Japão e República da 

Coreia). 

 

4.  Que compromissos prevê assumir a nível internacional para assegurar condições de 

concorrência equitativas entre as empresas de transporte, garantindo uma 

concorrência leal e o respeito pelos direitos sociais, em particular num contexto de 

concorrência feroz com os países terceiros que concedem subvenções potencialmente 

ilegais, bem como entre modos de transporte, a continuação do programa NAIADES, 

a internalização dos custos externos, a fiscalidade, os regimes de comércio e outras 

medidas, a fim de assegurar que os princípios do «utilizador-pagador» e do 

«poluidor-pagador» sejam aplicados de forma equitativa e resultem na consecução 

dos objetivos do Acordo de Paris, assim como para promover e reforçar modos de 
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transporte mais limpos nas zonas da UE onde o transporte rodoviário continua a ser 

o modo predominante de transporte de passageiros e também de mercadorias? 

É indispensável que haja condições equitativas no setor dos transportes, quer entre nós e os 

nossos parceiros internacionais quer entre modos, para que o setor funcione e se desenvolva 

de forma sustentável. As nossas regras e normas de segurança, sociais, económicas e 

ambientais garantem o funcionamento seguro, justo e eficiente do setor. Devemos continuar a 

aperfeiçoá-las e a trabalhar com os países terceiros através da cooperação bilateral e 

multilateral para as salvaguardar e promover a nível mundial, assegurando simultaneamente 

que as empresas europeias de transportes não sejam desfavorecidas em relação às suas 

concorrentes estrangeiras.  

Para o efeito, trabalharei em estreita colaboração com os nossos parceiros internacionais em 

fóruns como a Organização Mundial do Comércio (OMC) ou no âmbito de acordos bilaterais 

para melhorar o acesso ao mercado, combater a discriminação e os obstáculos, e promover as 

normas de segurança, sociais e ambientais da UE, em conformidade com o que foi alcançado 

no contexto dos recentes acordos com Singapura e o Japão e das negociações em curso com a 

Indonésia, a Austrália e a Nova Zelândia. Trabalharei também com a Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI) e a Organização Marítima Internacional (OMI). Este trabalho é 

extremamente importante quando se trata de promover a liderança europeia no 

estabelecimento de normas e metas em matéria de ambiente, segurança, formação e condições 

laborais, bem como na modernização da gestão do tráfego.  

Continuarei a procurar concluir acordos globais de transporte aéreo que promovam as normas 

europeias no mundo inteiro. Quero também utilizar a política externa no domínio da aviação 

para abrir novas perspetivas ao setor europeu da aviação e, em especial, à indústria 

aeronáutica europeia, e proporcionar-lhes um melhor acesso ao mercado.  

Trabalharei também com a China, um parceiro fundamental, através da Plataforma de 

Conectividade UE-China, para alcançar reciprocidade, transparência, abertura e condições de 

concorrência equitativas na conceção de infraestruturas de transportes.  

Se é certo que os transportes permitem a livre circulação dos cidadãos da UE e o crescimento 

das empresas da UE, é também verdade que representam uma despesa considerável nos 

orçamentos dos agregados familiares europeus, são responsáveis por danos ambientais 

importantes e provocam congestionamento e acidentes. Um estudo independente recente 

encomendado pela Comissão sobre a internalização dos custos externos dos transportes 

revelou que os preços dos transportes não refletem plenamente os custos para a sociedade. 

Esta situação pode distorcer o mercado. Devemos fazer com que a transição para uma 

mobilidade sustentável seja justa para todos. Na medida em que estas questões sejam da 

competência da UE, devemos enfrentá-las com determinação.  

Em estreita colaboração com os meus colegas da Comissão, vou analisar a melhor forma de 

incentivar a transição para a sustentabilidade através da revisão do Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão da UE e da Diretiva relativa à Tributação da Energia para os alinhar com 

as nossas ambições no domínio do clima e pôr termo às subvenções dos combustíveis fósseis. 

Serão consideradas medidas adicionais relativas à aplicação dos princípios do utilizador-

pagador e do poluidor-pagador no âmbito da estratégia global para uma mobilidade 

inteligente e sustentável. 
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Além disso, proponho que, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, trabalhemos em 

iniciativas complementares destinadas a tornar o sistema de transportes mais sustentável, 

nomeadamente o transporte de mercadorias. Irei apoiar o transporte ferroviário em geral, uma 

vez que o transporte ferroviário tem um papel essencial tanto para os trabalhadores 

transfronteiriços como para o transporte de mercadorias. O caminho-de-ferro apresenta 

também vantagens quando se trata de cobrir distâncias maiores; os comboios de alta 

velocidade servem destinos populares entre grandes cidades e podem constituir uma 

alternativa a outros modos, por exemplo o transporte aéreo. Precisamos, nomeadamente, de 

criar mais corredores de transporte ferroviário de mercadorias, melhorar o desempenho do 

transporte ferroviário e da navegação interior e assegurar melhores ligações entre os portos e 

o interior. Incluem-se aqui ações destinadas a permitir a multimodalidade através da 

digitalização, de uma melhor gestão do tráfego e do investimento em infraestruturas. Para que 

o transporte ferroviário possa desempenhar plenamente o seu papel, precisamos de mercados 

de transporte ferroviário abertos e competitivos. Para o efeito, estou decidida a trabalhar para 

que o espaço ferroviário europeu único sem fronteiras na UE se torne cada vez mais uma 

realidade, e para a cabal aplicação do 4.º Pacote Ferroviário, que foi adotado recentemente e 

contempla o princípio da adjudicação concorrencial dos contratos de empreitadas de obras 

públicas. As regras técnicas nacionais para os comboios continuam a dominar e, em meu 

entender, é indispensável chegarmos a uma maior harmonização e a uma maior gestão da 

capacidade transfronteiras, começando pelos comboios de mercadorias. Procurarei assegurar 

serviços ferroviários sem descontinuidades e com ligações de mobilidade fiáveis a outros 

modos de transporte através de uma digitalização otimizada.  

No setor dos transportes marítimos, prosseguiremos a experiência da plataforma única e a 

digitalização das formalidades, a fim de reduzir as ineficiências e melhorar a integração do 

setor na cadeia logística.  

 

5.  A fim de completar o espaço único europeu dos transportes, tendo em conta os 

atrasos significativos e as grandes diferenças que persistem em termos de 

infraestruturas de transportes em toda a União, bem como de criar infraestruturas de 

transporte seguras, intermodais e inovadoras com uma capacidade adequada em toda 

a UE, que abranjam também as regiões periféricas e insulares, com o objetivo de 

assegurar uma boa interconexão para todos, quais são as suas prioridades para o 

futuro desenvolvimento e conclusão da rede transeuropeia de transportes, incluindo 

entre as regiões da Europa Central e Oriental, também no que se refere à 

digitalização, aos combustíveis alternativos e à segurança e proteção? Que 

abordagem prevê adotar para desbloquear as propostas legislativas pendentes e/ou 

para promover os investimentos necessários em toda a UE a todos os níveis, 

nomeadamente para o desenvolvimento sustentável dos portos marítimos, a conclusão 

do céu único europeu e dos troços ferroviários transfronteiriços para melhorar o 

tráfego de passageiros de longa distância? 

Trabalharei no sentido de alcançar um verdadeiro espaço único europeu dos transportes, que 

seja sustentável, inteligente e justo. Assim que puder, consagrar-me-ei também à conclusão da 

RTE-T e às infraestruturas em falta. 

Verdadeira espinha dorsal do mercado único da UE, os transportes unem-nos, ajudam as 

pessoas, os serviços e as mercadorias a circular livremente na nossa União e estabelecem 

pontes entre pessoas de diferentes regiões e países. A Rede Transeuropeia de Transportes 

(RTE-T) contribui igualmente para a coesão económica, social e territorial e fortalece a 
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competitividade da UE no mundo. Pode também desempenhar um papel no plano da 

segurança, ao permitir a mobilidade e a circulação dos meios militares. 

A Comissão está a reexaminar atualmente o enquadramento da RTE-T. Em maio de 2020, nas 

Jornadas RTE-T, apresentarei as principais conclusões da avaliação. Especialmente no 

contexto da revisão da RTE-T, irei ainda dedicar uma especial atenção aos polos urbanos 

enquanto origem e destino dos fluxos de transporte. Estou ciente da importância que reveste a 

plena acessibilidade geográfica em toda a UE e do papel fundamental de uma rede RTE-T 

abrangente neste contexto. É por isso que trabalharei em prol de uma maior conectividade na 

Europa, entre periferia e centro, entre nações e regiões, entre Este e Oeste e Norte e Sul, bem 

como nas zonas rurais e remotas. Os grandes projetos de infraestruturas, tais como a Rail 

Baltica ou os projetos no corredor do Reno-Danúbio, ilustram o valor acrescentado da UE e é 

essencial levá-los a cabo com êxito para que a conectividade se torne uma realidade. Por 

conseguinte, temos de resolver os atrasos subsistentes e as eventuais tensões políticas 

associadas à conclusão dos principais projetos de infraestruturas transfronteiras. Neste 

contexto, observo também que os aeroportos regionais e locais desempenham um papel 

crucial na ligação das regiões periféricas e remotas e no desenvolvimento económico regional. 

A rede ferroviária de alta velocidade está longe de estar concluída. O apoio público contínuo 

ao investimento em infraestruturas é essencial, embora não seja suficiente.  

Sem recursos financeiros a rede RTE-T não estará à altura do desafio. Por conseguinte, 

compete-nos promover o investimento público e privado na melhoria e modernização das 

infraestruturas europeias de transportes. O Mecanismo Interligar a Europa renovado, o 

InvestEU e outros instrumentos, como os que apoiam a investigação e a coesão territorial, 

devem contribuir para a realização deste objetivo. Ao investir, é necessário ter presente os 

nossos objetivos no domínio do clima. No âmbito do Quadro Financeiro Plurianual para 

2021-2027, a Comissão propôs um objetivo de 25 % para as despesas relacionadas com o 

clima. Não obstante, regozijei-me ao ver que, no seu recente acordo, os colegisladores 

mantiveram o objetivo de 60 % para o programa MIE (tal como proposto pela Comissão). O 

futuro acordo sobre o próximo orçamento de longo prazo da UE irá definir a forma como 

encaramos o crescimento, reduzimos o congestionamento e concebemos a segurança e a 

descarbonização no domínio dos transportes para as gerações vindouras. Participarei, pois, 

nas negociações com os meus colegas, o Parlamento Europeu e o Conselho.  

. Na qualidade de antiga deputada do Parlamento Europeu, sei bem como é importante ouvir 

todas as vozes em tempo útil. É por isso que conto com uma cooperação muito estreita com o 

Parlamento. Aguardo com expectativa os intercâmbios regulares com a Comissão TRAN (e 

outras, nomeadamente as Comissões ENVI, EMPL e ITRE). 

 

6.  Que iniciativas concretas pretende adotar para aumentar a mobilidade sustentável 

nas zonas urbanas da União, respeitando o princípio da subsidiariedade, melhorando a 

qualidade do ar, combatendo as alterações climáticas, reduzindo a clivagem entre as 

cidades e as regiões periurbanas, garantindo a inclusão social e permitindo, 

simultaneamente, uma mobilidade sem barreiras, incluindo a adaptação do ambiente 

edificado na União Europeia e diminuindo a diversidade dos regimes de restrição do 

acesso na União? Neste contexto, considera os comboios noturnos transfronteiriços como 

um contributo para a sustentabilidade do tráfego de passageiros de longa distância na 

Europa e tenciona adotar eventuais medidas de apoio? 
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As cidades europeias albergam 72 % da população da UE e geram mais de 85 % do PIB da 

UE. Enfrentam cada vez mais desafios em matéria de mobilidade e de transportes que se 

prendem sobretudo com os automóveis particulares movidos a combustíveis convencionais, 

em especial problemas de congestionamento, poluição atmosférica, emissões de CO2, ruído e 

acidentes rodoviários. Em 2017, 37 % das mortes na estrada ocorreram em zonas urbanas. 

Estes efeitos exteriores negativos implicam custos económicos e ambientais exorbitantes. O 

congestionamento urbano devido aos automóveis de passageiros significa perdas de eficiência 

estimadas em mais de 110 mil milhões de euros por ano. Os transportes urbanos são 

responsáveis por cerca de 23 % das emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos 

transportes da UE. 

Urge repensar a mobilidade urbana. Em conjunto, no pleno respeito do princípio da 

subsidiariedade, podemos obter benefícios tangíveis, incluindo um ar mais limpo, uma 

redução do ruído, um menor congestionamento e um ambiente urbano mais seguro e mais 

amigo dos cidadãos. Regozijo-me por, no quadro do Horizonte Europa, se privilegiarem as 

cidades inteligentes e neutras no plano do clima. Esforçar-me-ei para que a mobilidade seja 

plenamente integrada nas distintas «missões» do programa Horizonte Europa. Promoverei a 

cooperação a nível local, nacional e da UE para apoiar as cidades na sua transição para uma 

mobilidade urbana mais sustentável. Em alguns países, há já muitos exemplos bons de como 

desenvolver «a mobilidade enquanto serviço», que constituem outras tantas «dicas» quanto ao 

caminho a seguir em toda a UE.  

Quero contribuir para aumentar a atratividade dos transportes coletivos a fim de garantir uma 

mobilidade acessível e a preços módicos, e ajudar a diminuir a poluição e o 

congestionamento. Não se trata apenas de uma questão de disponibilidade e fiabilidade, mas 

também de facilidade em planear e reservar uma viagem. Por conseguinte, a bilhética que 

integre vários modos pode desempenhar um papel importante na criação de alternativas para 

os utilizadores de automóveis privados. No âmbito da futura estratégia global, precisamos 

também de olhar para a estratégia da UE para a mobilidade urbana como algo que é 

impulsionado pelas necessidades dos cidadãos. Tem de haver alternativas a preços módicos 

aos automóveis particulares. Ao promover modos de transporte ativos (a pé e de bicicleta) e a 

utilização dos transportes públicos, convém ainda ter em conta o rápido desenvolvimento de 

novos dispositivos de mobilidade (partilhada e digital), como as bicicletas elétricas e as 

trotinetas elétricas, e os novos serviços de mobilidade urbana. Simultaneamente, é cada vez 

mais necessário dispor de espaços públicos urbanos, verdes, seguros e acessíveis, com 

melhores condições para os peões e para as pessoas com mobilidade reduzida. Temos de saber 

aproveitar as oportunidades proporcionadas pela economia colaborativa e pelas tecnologias 

modernas: o transporte partilhado, o aluguer de veículos com condutor, o transporte local por 

chamada e outras formas de partilha de transporte ajudam a completar a oferta de transportes 

públicos e a resolver o problema da saturação do tráfego urbano. Ao mesmo tempo, temos de 

responder às questões e aos problemas suscitados por estes novos serviços, que vão do seu 

papel no planeamento da mobilidade urbana às condições sociais, passando pela utilização do 

espaço público, pela segurança e pela manutenção, para citar apenas alguns. A avaliação em 

curso do Pacote da Mobilidade Urbana em vigor será tida em conta nesta reflexão. Um dos 

aspetos é a necessidade de desenvolver um sistema eficiente de base digital [espaço U] que 

garanta a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o respeito da privacidade das operações 

com drones, em especial nas zonas urbanas. 

A implantação da mobilidade limpa, incluindo os veículos não poluentes e a infraestrutura 

para combustíveis alternativos, como os pontos de carregamento nas zonas urbanas, deve 

também ser prioritária, tal como indicado nas minhas respostas anteriores. É igualmente 
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importante fazer avançar a eletrificação dos portos, tanto para as suas próprias operações 

como para os serviços prestados aos navios. É fundamental criar os incentivos adequados para 

as zonas urbanas e rurais. É importante que os Estados-Membros cumpram plenamente a nova 

Diretiva relativa a Veículos Não Poluentes. Assim se garante, entre outras coisas, uma 

utilização ótima dos fundos públicos. Não devemos esquecer que o setor dos transportes 

continua a ser o maior contribuinte para as emissões de NOx (48 % do total das emissões de 

NOx na UE em 2016). No que respeita, em especial, ao dióxido de azoto, precisamos de 

ajudar os Estados-Membros e mais de 130 cidades nos territórios nacionais a cumprir as 

normas europeias em matéria de qualidade do ar.  

Ao tornarmos o nosso setor dos transportes mais sustentável e inteligente, temos também de 

garantir equidade e preços módicos. Não podemos deixar ninguém para trás. Para colmatar o 

fosso em matéria de conectividade com as zonas urbanas e rurais periféricas, há que agir a 

vários níveis. O plano de mobilidade urbana sustentável (PMUS) é uma ferramenta útil que 

também pode ser utilizada para além das fronteiras físicas da cidade.  

Além disso, o interesse pelos comboios noturnos renasceu. Tenciono discutir com o setor a 

forma de apoiar a exploração de comboios noturnos, a começar pela disponibilidade do 

material circulante e das ligações rodoferroviárias. O atual quadro jurídico relativo às 

obrigações de serviço público no âmbito dos transportes terrestres aplica-se a todos os 

serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, sem excluir serviços ferroviários 

noturnos internacionais. As autoridades nacionais competentes teriam de avaliar os requisitos 

aplicáveis e, se necessário, adquirir os serviços em conformidade. 

 

7.  Que medidas concretas, incluindo, por exemplo, a utilização de tecnologias modernas 

de gestão do tráfego e da bilhética integrada, pretende adotar para desenvolver um 

ambiente de transporte multimodal fiável, atempado e sem descontinuidades, a fim de 

facilitar a mobilidade dos cidadãos, com particular atenção para as pessoas com 

mobilidade reduzida e as pessoas com necessidades especiais, garantindo o respeito pelos 

direitos de todos os passageiros e melhorando a qualidade do transporte ferroviário de 

passageiros? 

Estou convencida de que a multimodalidade é uma via para se atingir uma conectividade sem 

descontinuidades, sustentável e segura, e utilizar melhor as infraestruturas existentes. Para 

promover uma mobilidade sustentável e inteligente, precisamos de agir no âmbito de cada um 

dos modos e através de todos eles, sem esquecer a investigação para conceber e testar novas 

ideias e tecnologias. A implantação de tecnologias digitais emergentes, como a inteligência 

artificial, a aprendizagem automática e a cadeia de blocos no setor dos transportes, deve 

constituir uma prioridade, tendo simultaneamente em conta as implicações humanas e éticas, 

mormente a segurança, a cibersegurança e a privacidade. 

O programa Horizonte Europa para a investigação e a inovação deve contribuir para apoiar o 

setor em duas grandes mudanças: (i) Operações de zero emissões com serviços concorrenciais 

e totalmente digitalizados para todos os cidadãos e empresas e (ii) mobilidade cooperativa, 

conectada e automatizada (MCCA). Futuros trabalhos de investigação poderão contribuir para 

vencermos os reptos tecnológicos e para testar soluções novas e integradas. 

Serão necessários esforços suplementares para sustentar uma camada de dados comuns e 

interoperáveis destinados a servir a multimodalidade do transporte de mercadorias e a 

expandir a mobilidade enquanto serviço.  
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A gestão do tráfego mais inteligente e eficiente é também fundamental para colmatar a falta 

de capacidade em todos os modos de transporte e reduzir a sua pegada ambiental. No que diz 

respeito à gestão do tráfego aéreo, finalizar o Céu Único Europeu constitui uma tarefa 

prioritária. É essencial melhorar a conectividade aérea dos cidadãos e reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa provenientes da aviação. Assumo o compromisso de agir 

rapidamente a favor de uma gestão do tráfego aéreo moderna, eficiente, mais limpa e sem 

descontinuidades na Europa. Durante os seus primeiros anos de funcionamento, a Shift2Rail 

fez avançar consideravelmente a investigação no domínio do transporte ferroviário, devendo 

agora prosseguir em especial no que respeita ao Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 

Ferroviário, à automatização e ao transporte de mercadorias. No setor marítimo, proponho-me 

desenvolver o Sistema de Intercâmbio de Informações Marítimas da União, a fim de 

proporcionar a melhor vigilância marítima nos domínios da segurança, defesa e proteção do 

ambiente possível. Atendendo à introdução gradual do transporte marítimo autónomo e à sua 

presença concomitante com os navios de tripulação convencional nos portos da UE, 

poderemos ter de conceber formas mais elaboradas e adaptadas de controlar o respetivo 

tráfego. 

Quer para os passageiros quer para as mercadorias, o transporte multimodal constitui amiúde 

uma forma de mobilidade mais sustentável do que a utilização exclusiva da estrada. Para 

maximizar os benefícios do transporte combinado, precisamos de menos obstáculos 

administrativos e de mais instalações de transbordo, especialmente nas regiões periféricas. 

Sem a fixação correta do preço dos efeitos externos [ver questão 2], infraestruturas adequadas 

e informação digital, as alternativas ao transporte exclusivamente rodoviário não verão a luz 

do dia. Trabalharei no sentido de colmatar estas lacunas.  

Se queremos que os passageiros sejam «multimodais», temos de fazer com que se sintam 

devidamente protegidos. Apesar dos progressos substanciais registados nos últimos 15 anos, 

continua a haver dificuldades em garantir que os passageiros europeus, nomeadamente os 

passageiros com deficiência e com mobilidade reduzida, estejam protegidos contra 

perturbações em todas as fases da viagem. Em primeiro lugar, quero garantir que a legislação 

em vigor em matéria de direitos dos passageiros funciona; depois, irei examinar que medidas 

são necessárias, no caso das viagens multimodais, à medida que o mercado se for 

desenvolvendo.  

Para apoiar esta evolução, a proposta da Comissão relativa a um novo regulamento do 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE) prevê uma maior ênfase no transporte ferroviário, 

marítimo e fluvial, na digitalização e na utilização de combustíveis alternativos. A dotação 

total proposta será superior a 30 mil milhões de euros. No meu entender, justifica-se dar a 

devida prioridade ao desenvolvimento de infraestruturas multimodais no âmbito dos planos 

nacionais dos Estados-Membros, no contexto dos programas disponíveis no próximo Quadro 

Financeiro Plurianual para 2021-2027. É igualmente necessário reforçar a cooperação entre os 

intervenientes públicos e privados, a começar pelos esforços conjuntos em matéria de 

investigação e inovação, incluindo parcerias público-privadas. Assim, com base nos bons 

resultados das empresas comuns nos transportes, nomeadamente a SESAR e a Shift2Rail, 

tenciono criar uma nova parceria para a mobilidade cooperativa, conectada e automatizada.  

Além disso, a evolução das ameaças à segurança (incluindo os riscos de cibersegurança) e o 

crescimento do tráfego obrigam a manter níveis elevados de proteção e segurança, tarefa que 

é cada vez mais complexa. Só assim poderemos manter a confiança dos nossos cidadãos e das 
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nossas empresas de transportes. Há questões específicas associadas à digitalização nas quais 

penso concentrar-me, em estreita cooperação com os meus colegas da Comissão. Trata-se 

nomeadamente de aumentar a resiliência ao ciberataque, criar sistemas fiáveis para proteger 

os dados dos passageiros e garantir que os dados estejam disponíveis e sejam partilhados, com 

salvaguardas adequadas, para desenvolver novas aplicações e integrar serviços. 


