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Introdução 
 
 
 
 

As cidades da Europa enfrentam cada vez mais problemas causados 
pelos transportes e pelo tráfego. Ao mesmo tempo, a mobilidade 
urbana é vital para as cidades europeias e é um contribuinte 
importante para o crescimento económico, para o emprego e para a 
competitividade. A questão de como melhorar a mobilidade e ao 
mesmo tempo reduzir o congestionamento, os acidentes e a poluição 
é um desafio comum a todas as grandes cidades. 
 
Durante décadas, a Comissão Europeia tem vindo a estimular o 
desenvolvimento e a aplicação de novas abordagens de planeamento 
de mobilidade urbana sustentável e soluções inovadoras através das 
suas políticas, através dos Fundos Estruturais e de Investimentos e 
através dos seus programas de financiamento da investigação e 
inovação. 
 
A Europa tem uma experiência única e amplamente respeitada em 
matéria de mobilidade urbana sustentável. A Comissão Europeia 
gostaria de assegurar que esta experiência é partilhada com as partes 
interessadas em todo o mundo. 
 
Esta brochura apresenta uma visão compacta das principais 
características da política de mobilidade urbana da União Europeia, 
políticas relacionadas, tendências subjacentes, instrumentos de 
financiamento e possibilidades de cooperação. 
 
 
 
Consiste nas seguintes secções: 
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Tendências, problemas e desafios na mobilidade 
urbana 

 
Em 2010, 73% dos cidadãos europeus viviam em zonas urbanas. Prevê-se 
que esta percentagem aumente para mais de 80% até 2050. Em alguns 
países, como a Suécia, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, Malta e 
Luxemburgo, a taxa de urbanização aumentará para mais de 90%1. 

 
As áreas urbanas são o “motor” do crescimento económico e do emprego, e 
os principais produtores de conhecimento e inovação. Cerca de 85% do PIB 
da UE é gerado nas cidades europeias2. Em suma, as cidades são os polos e 
motores da atividade económica e do bem-estar. 

 
Os sistemas de transporte urbano são vitais para o funcionamento económico 
das cidades através da sua oferta de acessibilidade para os bens e 
passageiros. Da mesma forma, são vitais para o bem-estar da população, 
proporcionando acessibilidade para todas as atividades sociais. 

 
No entanto, devido à extensa atividade económica nas zonas urbanas, muitas 
cidades europeias enfrentam vários problemas relacionados ou causados por 
transportes e tráfego. A transformação económica e social aumentou 
rapidamente os níveis de mobilidade. O crescimento do uso de carros 
particulares tem sido acompanhado pelo aumento da expansão urbana e do 
deslocamento, ao passo que a expansão das redes de transporte público em 
muitos casos não foi desenvolvida na mesma proporção. 

 
Cidadãos europeus residentes em 

zonas urbanas 

85% 73%2010 

Vai subir para   

80% 2050 80% do PIB da EU 
 

é gerado em 
cidades europeias 

 
 
Ao mesmo tempo, os sistemas de transporte podem gerar efeitos 
externos negativos. 

 
O congestionamento, a poluição atmosférica e sonora e a segurança 
rodoviária são exemplos de problemas comuns nas cidades europeias. Além 
desse impacto direto, o transporte urbano também afeta o desenvolvimento 
social, a inclusão social e a acessibilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida. A necessidade de uma mobilidade sustentável (em três dimensões: 
económica, social e ambiental) vem recebendo cada vez mais atenção. As 
cidades europeias enfrentam o desafio de melhorar a mobilidade, garantir a 
acessibilidade e criar sistemas de transporte de alta qualidade e eficientes, 
reduzindo ao mesmo tempo o congestionamento, a poluição e os acidentes. 
 
1 Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População (2015). Perspetivas de Urbanização Mundial: 
A Revisão de 2014, (ST/ESA/SER.A/366)  
2 COM(2009)490, Plano de Ação sobre a Mobilidade Urbana   
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Os principais problemas relacionados com os sistemas de transporte são:  
 

CONGESTIONAMENTO 
SOCIAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Em todas estas questões, a UE e outras partes interessadas formularam 
políticas ativas nos últimos anos e para o futuro próximo. 
 
Congestionamento  
O congestionamento em ambientes urbanos é um fenómeno complexo com 
muitas dimensões: caraterísticas demográficas, sociais e económicas, 
padrões de uso da terra, posse de carros, disponibilidade de transportes 
públicos, disponibilidade de estacionamento e transporte urbano de 
mercadorias e entrega de mercadorias. Todos estes são fatores que 
influenciam o nível de congestionamento. Estes fatores determinam onde 
as pessoas vivem e trabalham, onde as empresas se localizam, a 
localização de diferentes atividades e como as pessoas acedem a esses 
locais. Estes fatores moldam os padrões de atividade, que por sua vez 
geram uma demanda por viagens. Esta procura de viagens resulta em 
tráfego na rede rodoviária urbana. Quando o volume de tráfego automóvel 
ultrapassa a capacidade disponível, surge o congestionamento. 
 
A percentagem média de atrasos em 2013 comparada com a situação de 
“fluxo livre” numa amostra de 58 cidades da UE varia de 14% em Malmo 
(Suécia) a 39% em Palermo (Itália). Durante os horários de pico, os 
atrasos são substancialmente mais elevados. Em cidades fora da Europa, 
os atrasos médios podem ser frequentemente mais elevados. Por exemplo, 
numa amostra de 22 cidades chinesas, estes atrasos médios em 2013 
estavam entre 23% e 56%; outros atrasos médios incluem cidades como o 
Rio de Janeiro (55%), Cidade do México (54%) e São Paulo (46%)3. Isto 
sugere que a ação europeia para reduzir o congestionamento é bem 
sucedida. 
 
O custo do congestionamento na Europa é ainda elevado, estimado em 
cerca de 130 mil milhões de euros anualmente4, ou pouco mais de um por 
cento do PIB da UE. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3 Índice de tráfego TomTom 2013 
4 COM(2011) 144 final. Avaliação de impacto do Livro Branco 
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Social  
Acessibilidade e inclusão social  
A acessibilidade refere-se à habilidade das pessoas em alcançar bens, 
serviços e atividades, que é o objetivo final da maioria das atividades de 
transporte. É uma condição prévia para que as pessoas possam 
participar na sociedade, bem como no desenvolvimento económico das 
cidades, regiões e países. 

 
A acessibilidade pode ser analisada sob duas perspetivas: 
A primeira perspetiva é a acessibilidade de pessoas e bens da rede de 
transportes urbanos na área urbana e entre as redes de transporte urbano 
local e as redes de transportes regionais, nacionais e internacionais, no 
sentido de “disponibilidade”.  
Em geral, a acessibilidade é maior nas áreas de alta densidade (cidades) do 
que nas áreas de baixa densidade (rurais): nas áreas urbanas as distâncias 
para chegar aos bens, serviços e atividades são mais curtas, o transporte 
público é mais frequente e a rede de transportes públicos (TP) é mais densa. 
No entanto, há poucos dados disponíveis, que possam ser usados para 
comparar os níveis de acessibilidade e para mostrar tendências. 

 
A segunda perspetiva, a principal a considerar, é a acessibilidade do sistema 
de transportes urbanos para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

 
Uma em cada seis pessoas na UE tem uma deficiência que varia de leve a 
grave, impedindo que cerca de 80 milhões de pessoas participem plenamente 
na sociedade e na economia devido a barreiras físicas, ambientais e 
percecionais. Para as pessoas com deficiência, a taxa de pobreza é 70% 
acima da média, em parte devido ao acesso limitado ao emprego. Mais de um 
terço das pessoas com mais de 75 anos têm incapacidades que as restringem 
em certa medida e mais de 20% têm incapacidades que as restringem 
consideravelmente5. 

 
A população da maioria dos países da UE envelhece. Os idosos, com mais de 
65 anos, deverão representar 24% da população total até 2020 e 29% até 
2050, contra os 17% de hoje6. Dada a correlação entre idade e deficiência, o 
número de pessoas com deficiência também aumentará em conformidade. O 
transporte acessível para este grupo é uma pré-condição importante para a 
participação nos processos económicos, sociais e políticos. 

 

 

1.                    2. 
Cidade   Cidadãos da EU 
   com deficiência 
Bens, serviços e 
atividades estão mais 
perto     1 em 6 

  
                   
 

5 COM(2010) 636 final. Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: Um compromisso renovado para uma Europa sem barreiras 
6 SEC(2011) 358 final, Avaliação de Impacto. Documento de acompanhamento do Livro Branco 
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Por conseguinte, a UE apoia as atividades nacionais destinadas a 
melhorar a acessibilidade dos sistemas de transporte a todos os 
utilizadores. Também promove a consideração adequada a este tópico a 
nível local. O anexo do pacote de mobilidade urbana 2013 da UE 
estabelece que um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) deve 
procurar contribuir para o desenvolvimento de um sistema de transporte 
urbano acessível e que satisfaça as necessidades básicas de mobilidade 
de todos os utilizadores7. 
 
Segurança no trânsito / acidentes rodoviários 
 
As principais causas dos acidentes rodoviários são: 

 
 
 

Apesar dos esforços dedicados à redução dos acidentes de viação, eles 
ainda causam cerca de 26.000 mortes anualmente na UE. Em 2008, os 
custos externos relacionados com acidentes para a UE mais Noruega e 
Suíça foram estimados em mais de 200 mil milhões de euros8. 
Aproximadamente 67% (mais de 750.000 em números absolutos) de 
todos os acidentes rodoviários notificados na UE têm lugar em áreas 
urbanas. Para mortes no trânsito, estas são de aproximadamente 38% 
nas áreas urbanas. 

 
A maioria dos acidentes rodoviários fatais ou graves envolvendo utentes 
vulneráveis da via rodoviária tem lugar em zonas urbanas. Nas zonas 
urbanas, 50% das vítimas envolvem um pedestre ou um ciclista e cerca 
de dois terços de todas as mortes de pedestres ocorrem nas zonas 
urbanas da UE. Os idosos estão particularmente sobrerepresentados 
entre as mortes nas estradas urbanas. Além disso, a percentagem de 
acidentes de viação que causam prejuízo grave é proporcionalmente 
mais elevada nas zonas urbanas do que em outros locais9. 

 
O número de mortes em áreas urbanas na UE é ainda elevado, mas 
desde 2000 tem vindo a cair, de 20.300 em 2000 para 9.700 em 2015. 
No entanto, as mortes urbanas ainda constituem uma grande parte de 
todas as mortes na estrada: 38% em 201510. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

7 COM(2013) 913 final, Pacote de Mobilidade Urbana 2013, Anexo A Conceito para Planos de Mobilidade Urbana Sustentável 
8 CE Delft et al. 2011;"Custos Externos dos Transportes na Europa - Estudo de Atualização para 2008"; Delft Setembro 2011 
9 Fonte: Observatório Europeu da Segurança Rodoviária - Base de dados de cuidados  
10 https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en 
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Ambiente 
 
Qualidade do ar 
A qualidade do ar é um elemento importante para assegurar o desenvolvimento 
sustentável de uma cidade. Os transportes, a indústria, as centrais elétricas, a 
agricultura, as famílias e a gestão dos resíduos contribuem para a poluição 
atmosférica na Europa. As emissões dos principais poluentes atmosféricos na 
Europa diminuíram nas últimas décadas, resultando na melhoria geral da qualidade 
do ar. No entanto, certos sectores não reduziram as suas emissões o suficiente 
para cumprir os padrões de qualidade do ar ou mesmo aumentaram as emissões de 
alguns poluentes. Por exemplo, as emissões de óxidos de azoto (NOx) provenientes 
do transporte rodoviário não diminuíram suficientemente para satisfazer as normas 
de qualidade do ar em muitas zonas urbanas (Fonte: AEA, Relatório da Qualidade 
do Ar 2016; http://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2016). 
Os particulados (PM), o dióxido de azoto (NO2) e o ozono troposférico (O) são 
atualmente reconhecidos como os três poluentes que mais afetam a saúde humana. 
Podem ter efeitos adversos no ambiente e na saúde humana. A Agência 
Internacional para a Investigação do Cancro (IARC) classificou os particulados (PM) 
na poluição do ar exterior como cancerígenos para os seres humanos. Por 
conseguinte, é dada muita atenção ao efeito negativo do tráfego urbano 
(automóvel). A emissão de poluentes atmosféricos nas cidades está 
particularmente ligada às emissões de gases de escape. O sector dos transportes é 
o maior contribuinte para as emissões de NOX, representando 46% das emissões 
totais da UE-28 (e 47% das emissões do EEE-33) em 2014. O transporte também 
contribuiu para 13% e 15% das PM10 e PM2.5 totais respetivamente, na UE-28, em 
2014. (Fonte: Relatório sobre a Qualidade do Ar na Europa, 2016). 
Efeitos na saúde humana dos poluentes atmosféricos no ar ambiente (veja também 
Relatório AEA sobre a Qualidade do Ar na Europa, 2014): 
· Dióxido de nitrogénio: altos níveis de exposição ao dióxido de nitrogénio podem 

levar a tosse e falta de ar. Pessoas que têm uma exposição extensa ao NO2 por 
um longo tempo têm um maior risco de doença respiratória. 

· PM2.5 e PM10: Partículas que são pequenas o suficiente podem entrar nos 
pulmões e causar problemas de saúde. 

· Ozono: O ozono perto do solo pode causar uma série de problemas de 
saúde. Pode irritar o sistema respiratório, agravar asma e doenças 
pulmonares crónicas e pode causar danos permanentes no pulmão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 11 Diretiva 2008/50/UE relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa 
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Figura 1. Percentagem de residentes em áreas urbanas em zonas onde as concentrações de 
poluentes são superiores aos valores limite / alvos selecionados, 2000-2013 (UE-27) 12 

 
 

Ruído  
A poluição sonora é causada pelo tráfego, construção, indústria e algumas 
atividades recreativas. Os custos externos do ruído na UE representam, 
pelo menos, 0,35% do seu PIB e são causados principalmente pelo tráfego 
rodoviário, o que equivale a custos externos superiores a 40 mil milhões de 
euros por ano13. O ruído tem efeitos diretos, bem como indiretos para a 
saúde, e alguns milhares de vidas são perdidas a cada ano14, 
principalmente devido ao tráfego rodoviário. A urbanização, a crescente 
demanda por transporte motorizado e o planeamento urbano ineficiente são 
as principais forças motrizes da exposição ao ruído ambiental. 

 
Muitas vezes, um valor Lden (indicador de ruído dia-tarde-noite) de 55dB 
é referido como um valor-alvo razoável. Mais de 100 milhões de 
habitantes nas aglomerações urbanas com mais de 100.000 pessoas 
experimentam um nível de ruído médio diário Lden acima de 55 dB15. 

 
Consumo de energia e emissões de CO2  
A UE pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para 80-
95% abaixo dos níveis de 1990 até 2050 e reduzir significativamente a 
dependência do sistema de transportes nos combustíveis à base de petróleo 
sem sacrificar a sua eficiência e comprometer a mobilidade16. 

 
O consumo de energia e as emissões de CO2 dos transportes urbanos são 
causados por cada quilómetro movido por veículos motorizados. O consumo 
de energia e a emissão por km dependem da eficiência dos veículos. De 
1990 a 2010, a eficiência energética no sector dos transportes da UE 
aumentou cerca de 15%. Isto deve-se principalmente a melhorias de 
eficiência nos automóveis, devido a medidas relacionadas com veículos 
novos que foram aplicadas desde 2007 (rotulagem da UE para veículos 
novos e medidas fiscais nacionais17). 

 
 

 

 

12 Fonte: AEA, com base na Auditoria Urbana  
13 Estudo de Apoio a uma Avaliação de Impacto do Pacote de Mobilidade Urbana Atividade. 31 Planos de Mobilidade 
Urbana Sustentável, DG MOVE, 2013, Outubro de 2013  
14 Anos de Vida Ajustados por Incapacidade é uma medida da carga global da doença, expressa como o número de 
anos perdidos devido a problemas de saúde, deficiência ou morte precoce.  
15 Estudo de Apoio a uma Avaliação de Impacto do Pacote de Mobilidade Urbana. Atividade 31 Planos de Mobilidade 
Urbana Sustentável, DG MOVE, 2013, Outubro de 2013 
16 COM (2011) 112 final, Roteiro para uma economia de baixo carbono competitiva em 2050 
17 ADEME, Tendências da Eficiência Energética na UE - Lições do projeto Odyssee-Mure   
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O aumento constante do tráfego de passageiros e de 
mercadorias na UE entre 1990 e 2007 contribuiu para o aumento 
constante do consumo de energia no sector dos transportes no 
seu conjunto. 
Contudo, o consumo de energia do sector dos transportes tem 
vindo a diminuir rapidamente desde 2007. Cerca de 40% desta 
redução deve-se à recessão económica, com uma diminuição do 
tráfego de mercadorias, e à estabilidade do tráfego de 
passageiros. Quase 60% é devido a melhorias na eficiência 
energética, principalmente nos carros de passageiros. Em 
resultado destas tendências, o consumo de energia nos 
transportes em 2013 foi praticamente o mesmo que em 2000 a 
nível da UE18. 
 
As emissões de CO2 dos transportes rodoviários de mercadorias 
foram 33% mais elevadas em 2012 do que em 1990 e 
representaram 35% das emissões totais de transportes. As 
emissões dos automóveis têm vindo a diminuir desde 2000 
devido à redução significativa das emissões específicas de 
automóveis novos. 
Por conseguinte, o sector dos transportes representou uma 
percentagem crescente das emissões totais de CO2 dos 
consumidores finais: 43% em 2012, em comparação com 32% 
em 199019. 
 
Em 2016, a Comissão Europeia apresentou a sua estratégia de 
mobilidade com baixas emissões20, estabelecendo o caminho 
para o desenvolvimento de medidas a nível da UE sobre 
veículos com baixas emissões e zero emissões e combustíveis 
alternativos de baixas emissões. 
A estratégia estabelece princípios orientadores claros e justos 
para os Estados-Membros se prepararem para o futuro e 
garantir que a Europa se mantenha competitiva e possa 
responder às crescentes necessidades de mobilidade das 
pessoas e bens. 
Os principais elementos da estratégia incluem: 
· aumentar a eficiência do sistema de transportes 

aproveitando ao máximo as tecnologias digitais, os preços 
inteligentes e incentivando ainda mais a mudança para 
modos de transporte com baixas emissões; 

· acelerar a utilização de energias alternativas de baixas 
emissões para os transportes, como os biocombustíveis 
avançados, a eletricidade renovável e os combustíveis 
sintéticos renováveis, bem como a eliminação dos 
obstáculos à eletrificação dos transportes; 

· avançar para veículos com emissões zero. Embora seja 
necessário melhorar ainda mais o motor de combustão 
interna, a Europa deve acelerar a transição para veículos de 
emissão baixa e zero. 

 
 

 

 

18 Monitorização das Tendências e Políticas de Eficiência Energética na UE, Uma Análise Baseada nas Bases 
de Dados ODYSSEE e MURE, Setembro de 2015, ODYSSEE-MURE 
19 Monitorização das Tendências e Políticas de Eficiência Energética na UE, Uma Análise Baseada nas Bases 
de Dados ODYSSEE e MURE, Setembro de 2015, ODYSSEE-MURE  
20 Uma Estratégia Europeia para a Mobilidade de Baixa Emissão, {SWD (2016) 244 final}   
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Políticas da UE a partir do Livro Verde "Rumo a uma 
nova cultura de mobilidade urbana", de 2007 ao 
acordo de Paris 2015 
 
O desenvolvimento da atual política de transportes urbanos da UE tem uma 
longa história: os desafios e opções de intervenção nos transportes 
urbanos são discutidos em vários documentos de política da UE. Nesta 
secção, é apresentada uma breve síntese a partir do Livro Verde “Rumo a 
uma nova cultura de mobilidade urbana” (2007) que estabelece uma nova 
agenda europeia de mobilidade urbana para o Acordo de Paris (2015). 
 
Livro Verde "Rumo a uma nova cultura de mobilidade urbana", 2007 
Com o Livro Verde “Rumo a uma nova cultura de mobilidade urbana” (adotado 
em 2007), foi estabelecida uma nova agenda europeia para a mobilidade 
urbana, com o objetivo de estimular a discussão sobre a mobilidade urbana a 
nível europeu. Todas as partes interessadas relevantes foram convidadas a 
participar num processo de consulta e debate. As melhores práticas em matéria 
de mobilidade urbana sustentável foram partilhadas em toda a União Europeia 
para procurar soluções adequadas. 
 
Foram definidos cinco grandes desafios: 
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Livro Branco "Roteiro para uma única área europeia de transportes", 
201121  
O Livro Branco sobre Transportes de 2011 apresentou uma visão para um 
sistema de transportes competitivo e sustentável, incluindo transportes urbanos 
limpos e deslocações diárias. A Comissão Europeia adotou um roteiro de 40 
iniciativas concretas para a próxima década, a fim de criar um sistema de 
transportes competitivo que aumente a mobilidade. Ao mesmo tempo, as 
propostas reduzirão drasticamente a dependência da Europa em relação ao 
petróleo importado e reduzirão as suas emissões de carbono em 60% até 2050. 
É por isso que todas as políticas de transporte urbano da UE contribuirão para a 
concretização dos dois objetivos urbanos específicos do Livro Branco de 2011: a 
utilização de carros convencionalmente abastecidos nas cidades até 2030 e a 
logística essencialmente livre de CO2 nos grandes centros urbanos até 2030. 

 
Pacote de Mobilidade Urbana 201322 

Em Dezembro de 2013, a Comissão adotou o Pacote de Mobilidade Urbana, 
apresentando propostas para ações relevantes a nível local, dos Estados-
Membros e da UE. Reconhece que a mobilidade urbana é sobretudo uma 
responsabilidade dos atores relevantes a nível local. Estes são encorajados a 
desenvolver novas estratégias integradas para a mobilidade urbana sustentável, 
bem como planos de transporte que possam apoiar a sua implementação bem 
sucedida. Neste contexto, a Comissão apresentou um conceito para os Planos de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) e também se centrou nos seguintes 
domínios: logística urbana, regulação do acesso, STI urbanos e segurança 
urbana. O Pacote de Mobilidade Urbana reflete também o importante papel que 
os Estados-Membros desempenham no fornecimento de condições-quadro 
adequadas para a ação local, bem como para garantir que a ação em toda a 
União e entre os diferentes níveis de governo no seu território seja coordenada, 
complementar e mutuamente reforçada. Por conseguinte, a Comissão convida os 
Estados-Membros a procederem a uma avaliação do desempenho atual e futuro 
dos sistemas de transporte urbano nas suas zonas urbanas; desenvolver uma 
abordagem (nacional) no domínio da mobilidade urbana; rever o conjunto de 
ferramentas e instrumentos atuais disponíveis para os agentes locais e para 
complementar e modificar este conjunto quando apropriado. 

 

Acordo de Paris 2015 

Na conferência climática de Paris (COP21), em dezembro de 2015, 195 países 
adotaram o primeiro acordo mundial, legalmente vinculante, sobre o clima global. O 
acordo estabelece um plano de ação global para colocar o mundo no caminho certo 
para evitar uma mudança climática perigosa, limitando o aquecimento global a bem 
abaixo de 2°C. O acordo reconhece o papel das partes interessadas não-partidárias 
no tratamento das alterações climáticas, incluindo as cidades, outras autoridades 
subnacionais, a sociedade civil, o sector privado e outros. Eles são convidados a: 
· aumentar os seus esforços e apoiar ações de redução das emissões; 
· aumentar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

alterações climáticas; 
· apoiar e promover a cooperação regional e internacional. 
 
A página sobre legislação e políticas da UE no sítio Internet do Eltis fornece 
informações pormenorizadas sobre as atuais políticas da UE e fontes de 
financiamento23. 
 
21 http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm  
22 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm  
23 Veja também: http://www.eltis.org/discover/legislation-polices   
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Mobilidade urbana e políticas relacionadas 
 

A mobilidade urbana está estreitamente relacionada com outras políticas da UE, 
como a energia, as alterações climáticas, a qualidade do ar, a economia, a 
igualdade social e a acessibilidade, a inovação, a implantação de tecnologias de 
informação e as cidades inteligentes. Esta seção fornece uma visão geral concisa 
dessas políticas relacionadas. 
 

Energia 

Estando ligada às mudanças climáticas, e enfrentando a diminuição da 
disponibilidade de combustíveis fósseis, a energia não é um tema que esteja por 
conta própria. Além disso, devido à relação com as alterações climáticas globais 
e as importações de fora da UE, a energia é um tema importante na agenda 
internacional da Comissão Europeia. 
Os primeiros princípios de uma política energética europeia foram definidos no 
Livro Verde de 2006 intitulado “Uma estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura24”. Como o próprio nome sugere, o documento 
centrou-se na capacidade da UE para garantir um aprovisionamento energético 
sustentável, competitivo e seguro. Tratava de temas específicos, como a 
crescente dependência das importações de energia, os preços voláteis do 
petróleo e do gás, as alterações climáticas, o aumento da procura e os 
obstáculos a um mercado interno da energia plenamente competitivo. 
Em 2007, a Comissão Europeia propôs um conjunto de medidas destinadas a 
comprometer a UE numa economia de baixo consumo de energia no 
comunicado25 “Uma política energética para a Europa”. Para além de visar um 
aprovisionamento energético sustentável, competitivo e seguro, o bom 
funcionamento do mercado interno e a capacidade da UE de falar a uma só voz 
no plano internacional, o comunicado descreve também os objetivos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa causados pela produção ou consumo 
de energia. Estes objetivos foram mais pormenorizados e alargados no 
comunicado de 2010 da Comissão da EU “Energia 2020: Uma estratégia para 
uma energia competitiva, sustentável e segura”. Um objetivo era atingir 20% da 
poupança de energia até 2020 (em comparação com os níveis de 1990). Aborda 
explicitamente o sector dos transportes e da construção, para o qual define cinco 
medidas necessárias, duas das quais diretamente relacionadas com as políticas 
de transportes: melhoria da sustentabilidade dos transportes e redução da 
dependência do petróleo. 
Em 2014, os Estados-Membros da UE chegaram a acordo sobre um novo Quadro 
2030 para o clima e a energia (COM (2014) 15 final), incluindo metas e objetivos 
políticos a nível da UE para o período compreendido entre 2020 e 2030. 
Os objetivos para 2030 são uma redução de 40% nas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os níveis de 1990, pelo menos uma quota 
de 27% do consumo de energia renovável e pelo menos 27% de poupança de 
energia em comparação com o cenário normal. 
 

Para cumprir os objetivos, a Comissão Europeia propôs: 
· Um regime reformulado de comércio de emissões da UE (ETS) 
· Novos indicadores para a competitividade e a segurança do sistema energético, 

tais como diferenças de preços com os principais parceiros comerciais, 
diversificação da oferta e capacidade de interligação entre os países da UE 

· Primeiras ideias sobre um novo sistema de governação baseado em planos 
nacionais de energia competitiva, segura e sustentável. 

 
 

 

24 COM(2006) 105 final, Livro Verde, Uma estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura 
25 COM(2007) 1 final, Uma política energética para a Europa   
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Alterações climáticas 
  
Na sequência do Protocolo de Quioto de 1997 e do Programa Europeu para as 
Alterações Climáticas (PEAC), em 2000, a União Europeia formulou uma 
estratégia abrangente em matéria de alterações climáticas, que preconiza ações 
concretas para impedir o aumento da temperatura a nível mundial. No 
Comunicado de 2005 intitulado “Ganhar a batalha contra as alterações 
climáticas globais”, a Comissão definiu os elementos que devem ser incluídos 
na estratégia da UE em matéria de alterações climáticas. De acordo com o 
Comunicado, o objetivo global da estratégia deveria limitar o aumento da 
temperatura até ao ano 2000 até um máximo de 2° Celsius a nível mundial, em 
comparação com as temperaturas de 1990 (nível pré-industrial) 26. 

 
A concretização deste objetivo exige a redução dos gases com efeito de estufa, 
tal como especificado no Comunicado de 2007 intitulado “Limitar as alterações 
climáticas globais a 2° Celsius - O caminho a seguir até 2020” 27. Neste 
comunicado, a UE compromete-se a tomar medidas imediatas com vista a uma 
redução de 20% até 2020. Este objetivo foi apoiado pelo Conselho e pelos 
Estados-Membros e formalizado em 2009 por uma decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho (406/2009/CE)28. 
 
Os líderes da UE em 2007 também assumiram um compromisso condicional de 
aumentar a redução das emissões de GEE da UE para 2020 de 20% para 30% 
se outros países desenvolvidos se comprometerem a reduzir as emissões 
comparáveis e se os países em desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem adequadamente para um esforço global de acordo com 
as suas responsabilidades e respetivas capacidades. Estas condições ainda não 
foram satisfeitas e, por conseguinte, o Comunicado não propõe atualmente que 
a UE passe a um objetivo de 30%. 

 

Em Julho de 2016, a Comissão Europeia adotou a sua Estratégia para a 
mobilidade de baixas emissões (COM(2016) 501 final), que deveria contribuir 
para a modernização da economia da UE, apoiando a redução das emissões do 
sector dos transportes e os compromissos assumidos pela UE no acordo de 
Paris. 
 

A ambição da UE, tal como enunciada nesta estratégia, é que “até 
meados do século, as emissões de gases com efeito de estufa dos 
transportes terão de ser, pelo menos, 60% inferiores às de 1990 e 
estar firmemente a caminho de zero”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 COM(2005) 35 final, Ganhar a batalha contra as alterações climáticas globais  
27 COM(2007) 2 final, Limitar as alterações climáticas globais a 2 graus Celsius, O caminho a seguir para 2020 e mais além  
28 DECISÃO No 406/2009/CE relativa ao esforço dos Estados-Membros para reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de cumprir os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade até 2020   
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Transportes 
 

O comunicado de 2007 também discute vários setores específicos, incluindo o 
setor dos transportes. A Comissão solicitou ao Conselho e ao Parlamento que 
adotem propostas que incluam a aviação no Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão (CELE) da UE e que associem os impostos sobre os veículos turísticos 
às suas emissões de CO2. Além disso, o Comunicado salienta a importância de 
mobilizar fundos para a investigação sobre o ambiente, a energia e os 
transportes. 
 
Em comunicados, programas e políticas de transporte europeias mais 
recentes, as alterações climáticas são muitas vezes referidas como (uma das) 
principais razões para tomar medidas. Exemplos disso são o Livro Branco de 
2010 sobre os transportes europeus e programas relacionados financiados 
pela UE para melhorar a multimodalidade e os transportes urbanos eficientes 
em termos energéticos. 

 
Qualidade do ar 
O ar limpo é essencial para a nossa saúde, o nosso meio ambiente, e até mesmo 
a nossa economia. E, no entanto, a má qualidade do ar continua a ser a principal 
causa ambiental de mortes prematuras: estimativas apontam para mais de 
400.000 mortes prematuras na UE a cada ano como consequência da má 
qualidade do ar. Isto é frequentemente pronunciado em particular nas nossas 
áreas urbanas, onde em média, nove em cada dez pessoas estão expostas a 
concentrações de pelo menos um poluente atmosférico acima das 
recomendações da Organização Mundial da Saúde. 
Para contrariar esta situação, a UE estabeleceu o objetivo de alcançar níveis de 
qualidade do ar que não deem origem a impactos negativos significativos e 
riscos para a saúde humana e o ambiente. Desde o início dos anos 70, a UE tem 
combatido a poluição atmosférica através da redução das emissões nacionais de 
substâncias nocivas para a atmosfera (através da Diretiva 2001/81/CE), 
melhorando a qualidade dos combustíveis e reduzindo as emissões na fonte da 
indústria, transportes e energia - bem como a definição de normas de qualidade 
do ar através de duas diretivas relativas à qualidade do ar. 
 
O objetivo destas duas diretivas (Diretivas 2008/50/CE e 2004/107/CE) é duplo: 
reduzir a poluição a níveis que minimizem os efeitos nocivos na saúde humana e 
no ambiente e melhorar a informação do público sobre os riscos envolvidos. Estas 
diretivas exigem que os Estados-Membros avaliem e giram a qualidade do ar, 
incluindo limites para uma série de poluentes. Além disso, os Estados-Membros 
devem publicar dados sobre todos os poluentes e aplicar sanções por infrações. 
 
A política do ar da UE teve algum êxito, com as emissões de poluentes 
atmosféricos a diminuir ao longo das últimas décadas. Tem provocado reduções 
significativas nas concentrações de poluentes nocivos tais como particulados, 
dióxido de enxofre (a principal causa das chuvas ácidas), chumbo, óxidos de 
azoto, monóxido de carbono e benzeno. Ainda assim, subsistem grandes 
problemas: em vários Estados-Membros, as normas da qualidade do ar continuam 
a ser excedidas. Por exemplo, mais de 130 cidades em toda a UE apresentam 
concentrações de dióxido de azoto acima dos valores-limite. 
 
Por conseguinte, a CE adotou em 2013 o Pacote de Política de Ar Limpo29. Este 
pacote foi o resultado de uma análise aprofundada da política da UE em matéria 
de qualidade do ar. 
 

29 Veja também: http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 
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As medidas de apoio à mobilidade urbana sustentável foram consideradas importantes 
para ajudar a resolver os problemas de transportes localizados. Este Pacote de Política 
de Ar Limpo inclui: 
 
· Um novo Programa de Ar Limpo para a Europa com medidas para garantir que as 

normas existentes de qualidade do ar sejam cumpridas o mais rapidamente possível 
e novos objetivos de redução da poluição atmosférica sejam fixados para o período 
até 2030. 

· Apoiar medidas para ajudar a reduzir a poluição do ar, com ênfase na melhoria da 
qualidade do ar nas cidades, no apoio à investigação e inovação e na promoção da 
cooperação internacional - incluindo a criação de um Fórum sobre o Ar Limpo. 

· Uma Diretiva de Limites de Emissões Nacionais revista com limites de emissão 
nacionais mais rigorosos para cinco principais poluentes: particulados, dióxido de 
enxofre, óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis e amoníaco (Diretiva 
2016/2284/UE). 

· Uma nova Diretiva destinada a reduzir a poluição proveniente de instalações de 
combustão de média dimensão, como as centrais de energia para blocos de ruas ou 
grandes edifícios e as instalações de pequenas empresas (Diretiva 2015/2193/UE). 

 
Espera-se que a plena implementação deste pacote resulte numa redução do número 
atual de mortes prematuras na UE causadas pela poluição do ar para cerca de metade 
até 2030. 
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Economia 

Os transportes contribuem fortemente para a economia da União Europeia: 
empregam diretamente cerca de 10 milhões de pessoas e representam cerca 
de 5% do PIB da Europa. Além disso, a logística, tal como o transporte e o 
armazenamento, representam em média 10-15% do custo de qualquer 
produto acabado na UE30. No seio da UE, a política económica é 
principalmente uma responsabilidade nacional: o papel da CE é 
principalmente de governação e coordenação. 
A coordenação das políticas económicas é realizada a nível da UE, 
acompanhando a evolução económica em todos os Estados-Membros, que 
funciona também como um mecanismo de controlo para verificar se as 
políticas nacionais são coerentes com o programa da UE para o crescimento 
e o emprego, como descrito nas Diretrizes31. O impacto dos transportes no 
crescimento económico e no emprego da UE é significativo: os custos do 
transporte de bens e serviços representam, em média, 13% das despesas 
dos agregados familiares na UE. A contribuição dos transportes para os 
gases com efeito de estufa emitidos também está ligada ao crescimento 
económico: a transição para uma economia ecológica e descarbonizada 
requer grandes mudanças no setor dos transportes32. 

 

Equidade social e acessibilidade 

A maioria das viagens de passageiros dentro da UE é feita de 
automóvel. Embora nem todos sejam capazes de viajar de carro nem o 
escolheriam fazer. Não é nem desejável nem eficiente ter o carro como 
o meio de transporte dominante em áreas densamente povoadas, onde 
a capacidade da estrada e do estacionamento é limitada e os efeitos 
externos são substanciais. 

 
 
 
 

 
 

10 MILHÕES 
de pessoas diretamente empregadas 

 
 

5% 
€

 PIB 
da Europa 

  

    
 

10-15% 
do custo de qualquer  
PRODUTO ACABADO  

 na UE 
 

 

 
30 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm 
31 COM(2006) 336 final, A logística do transporte de mercadorias na Europa - a chave para a mobilidade sustentável 
32 http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/all-themes/index_en.htm   
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Pessoas com deficiência  
As políticas de transportes visam assegurar a 
acessibilidade para todos e assegurar uma 
distribuição equitativa dos benefícios dos 
transportes. Isto traduz-se numa política de 
transportes específica da UE, por exemplo, no 
Livro Verde da Comissão Europeia sobre a 
mobilidade urbana (2007) intitulado “Livro Verde 
- Rumo a uma nova cultura para a mobilidade 
urbana”.33 

O documento identifica os grupos de pessoas 
particularmente vulneráveis que devem ter 
acesso fácil a uma infraestrutura de transportes 
urbanos. Tal como referido no documento, a 
acessibilidade “diz respeito principalmente às 
pessoas com mobilidade reduzida, às pessoas 
com deficiência, aos idosos e às famílias com 
crianças pequenas e às próprias crianças”. O 
documento menciona ainda residentes de baixos 
rendimentos, pessoas sem carros e aqueles que 
vivem em áreas desfavorecidas. São descritos os 
objetivos de maior escolha para todos e para 
uma divisão mais equilibrada entre os modos. 

 
 

 

 
Direitos dos passageiros 

Nos documentos mais recentes de políticas da UE, há uma maior ênfase 
na proteção dos direitos dos passageiros em todos os modos de 
transporte através da legislação comunitária relativa aos direitos dos 
passageiros e da qualidade do acesso que as pessoas e as empresas 
têm ao sistema de mobilidade urbana. O Plano de Ação da Comissão 
Europeia sobre Mobilidade Urbana reitera: “Transportes públicos de alta 
qualidade e acessíveis são a espinha dorsal de um sistema de 
transporte urbano sustentável. Fiabilidade, informação, segurança e 
facilidade de acesso são vitais para serviços atrativos de autocarro, 
metro, elétrico e trolleys, comboios ou navios. Assegurar um elevado 
nível de proteção dos direitos dos passageiros, incluindo dos 
passageiros com mobilidade reduzida, é também um dos temas 
prioritários da agenda da Comissão34 35”. 

 

A abordagem do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) visa 
incluir todas as partes interessadas relevantes, criando assim um 
transporte sustentável, acessível e frequente para todos. 

 
 
 
 

33 Livro Verde - Para uma nova cultura de mobilidade urbana {SEC(2007) 1209}, 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ urban_mobility/green_paper/index_en.htm 
34 Bruxelas, 30.9.2009 COM(2009) 490 final, Plano de Ação sobre Mobilidade Urbana 
35 A Transportes Aéreos: Regulamento (CE) n.º 1107/2006 relativo aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida 
quando viajam por via aérea, OJ L204/1 de 26.7.2006 
Transporte ferroviário: Regulamento (CE) n.º 1371/2007 relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos caminhos-de-ferro, OJ L315/14 de 
3.12.2007 
Transporte por via aquática: Regulamento (UE) n.º 1177/2010 relativo aos direitos dos passageiros dos transportes marítimos e por via navegável, OJ 
L334/1 de 17.12.2010  
Transporte rodoviário (autocarro): Regulamento (UE) n.º 181/2011 relativo aos direitos dos passageiros dos transportes rodoviários de autocarro, OJ 
L55/1 de 28.2.2011   
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Inovação, implantação de TI e Cidades Inteligentes36  
As cidades são a principal fonte de atividade económica e 
inovação. As tecnologias e os serviços inteligentes na interseção 
dos transportes urbanos, da energia e das TIC oferecem vastas 
perspetivas e oportunidades de negócio para tornar os ambientes 
urbanos mais limpos e saudáveis para viver, torná-los mais 
sustentáveis e promover a competitividade das cidades, o 
crescimento económico e o emprego. 
 
Em Junho de 2011, a Comissão Europeia lançou o programa 
Cidades Inteligentes & Iniciativa das Comunidades Industriais. A 
iniciativa visa acelerar a transição para uma economia de baixo 
carbono, investindo em tecnologias limpas, eficientes e com baixa 
emissão de carbono. A iniciativa é uma ação de apoio aos 
objetivos de ação climática 20/20/20 da UE e contribui para o 
crescimento económico, bem como para a criação de novos postos 
de trabalho. Na altura da introdução, a iniciativa centrou-se nos 
transportes e na energia. O financiamento foi concedido a 
iniciativas da cidade no âmbito do programa de investigação da 
UE, que tinha um orçamento de 75 milhões de euros. 
 
Em Julho de 2012, o sector das TIC foi incluído no sucessor da 
iniciativa, a Parceria Europeia para a Inovação (PEI) para as 
Cidades Inteligentes e Colaboração das Comunidades. Um 
segundo convite à apresentação de propostas foi lançado no 
mesmo mês no âmbito do programa europeu de Investigação, 
com um orçamento total de 375 milhões de euros. A PEI visa 
ultrapassar os estrangulamentos enfrentados na criação de 
cidades inteligentes, através do cofinanciamento de projetos de 
demonstração no domínio das TIC, da gestão energética e da 
gestão dos transportes. O financiamento destina-se a soluções 
inovadoras para os principais desafios ambientais, sociais e de 
saúde enfrentados pelas cidades europeias. A PEI procura 
estabelecer parcerias estratégicas entre a indústria e as cidades 
europeias para desenvolver os sistemas urbanos e infraestruturas 
de amanhã. 
 
 
 
 

 
Os parceiros não comunitários podem aderir a iniciativas e 
consórcios que solicitem financiamento, mas uma organização de 
um Estado-Membro da UE deve estar responsável. 

 
Para mais informações por favor visite  
http://eu-smartcities.eu/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

36 Veja também: http://eu-smartcities.eu/   
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Ações de apoio da UE à mobilidade urbana sustentável 
 

Introdução 

Durante décadas, a Comissão Europeia apoiou e iniciou ativamente projetos de 
cooperação no domínio da mobilidade urbana sustentável, desde a investigação, 
desenvolvimento de ferramentas, demonstrações, formação, divulgação e outros 
meios de partilha de conhecimentos. Estas atividades foram realizadas no âmbito 
do programa de investigação da UE iniciado em 1984 e foram organizadas um 
número crescente de atividades. Ao longo de toda a sua duração, este programa 
mostrou um aumento contínuo no orçamento disponível, de várias centenas de 
milhões de euros até sete mil milhões de euros. Muitos tópicos foram abordados 
no programa. A Mobilidade Urbana foi um desses temas, que ganhou um papel 
mais proeminente à medida que o programa progredia. Seguiu-se o programa 
Horizonte 2020, que vai de 2014 até 2020 (mais sobre isto no próximo capítulo). 

 

Muitas das atividades financiadas pela Comissão nas últimas duas décadas 
contribuíram substancialmente para o desenvolvimento de abordagens inovadoras, 
novas soluções e um conhecimento aprofundado da mobilidade urbana, bem como 
a adoção de políticas e soluções de mobilidade urbana sustentável em muitas 
cidades em toda a Europa. 

 

Duas importantes iniciativas de mobilidade urbana iniciadas no âmbito do 
programa-quadro são o Civitas e o Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana. 
Muitos outros projetos de investigação, inovação, demonstração e divulgação 
(centrados num ou mais tópicos de mobilidade urbana) foram também 
financiados ao longo das últimas duas décadas pelo programa-quadro da UE 
para a investigação e o desenvolvimento tecnológico. 
 
 

 
CIVITAS37  
O CIVITAS (Cidade, Vitalidade e Sustentabilidade) - financiado 
pelos programas de investigação e desenvolvimento da União 
Europeia - foi lançado em 2002 para redefinir as medidas e 
políticas de transporte, a fim de criar transportes mais limpos e 
melhores nas cidades. Mais especificamente, o CIVITAS ajudou 
a introduzir numerosas inovações e medidas que já tornaram os 
transportes mais ecológicos em mais de 60 áreas 
metropolitanas europeias, denominadas “cidades de 
demonstração”. Graças a um investimento financiado pela UE 
de mais de 200 milhões de euros, o projeto orientou as cidades 
a introduzir melhorias em quatro fases, cada uma com base no 
sucesso da anterior. Exemplos incluem um sistema de bilhetes 
de transportes públicos em Talin, na Estónia, uma frota de 
autocarros 100% limpos em Toulouse, na França, transporte de 
mercadorias em Bremen, Alemanha e um novo sistema de 
controlo de tráfego em Bolonha, Itália. Durante os últimos dez 
anos, a CIVITAS conseguiu testar mais de 800 medidas e 
soluções de transportes urbanos, apoiadas por um intenso 
intercâmbio de boas práticas na área. Este projeto é um 
projeto-chave da UE, criando mais oportunidades para outras 
cidades o seguirem. 
 
 

37 Veja também: http://www.civitas.eu/   
Março 2017  
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Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana38  
 
O portal de mobilidade urbana Eltis foi lançado em 2000. Este portal 
desenvolveu-se numa plataforma central para todas as questões ligadas 
à mobilidade urbana. O Eltis facilita o intercâmbio de informações, 
conhecimentos e experiências no domínio da mobilidade urbana 
sustentável na Europa. Destina-se a indivíduos que trabalham em 
transportes e disciplinas afins, incluindo o desenvolvimento urbano e 
regional, a saúde, a energia e as ciências ambientais. O Eltis é hoje o 
principal observatório europeu da mobilidade urbana. O Eltis fornece as 
informações, boas práticas, ferramentas e canais de comunicação 
necessários para ajudar as cidades a adotar modelos de mobilidade 
urbana sustentável. A secção dedicada MOBILITY PLANS oferece um 
centro de informação sobre como desenvolver e implementar Planos de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) à medida que cresce a 
necessidade de processos de planeamento mais sustentáveis e 
integrados na Europa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outros projetos  
Além do CIVITAS e Eltis, foram implementados 
muitos outros projetos de mobilidade urbana 
financiados pela UE, focando um ou mais 
elementos do sistema de transporte urbano. 
Alguns exemplos são: 
· Planeamento de Transportes Urbanos Sustentáveis  
· Transporte coletivo de passageiros  
· Ciclismo  
· Caminhada  
· Transportes para pessoas com mobilidade reduzida  
· Veículos limpos e energeticamente eficientes  
· Intermodalidade  
· Gestão da mobilidade  
· Gestão de tráfego  
· Logística urbana de mercadorias / cidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Veja também: http://www.eltis.org/  
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Planeamento da mobilidade urbana sustentável 
Estão a surgir novas abordagens para os transportes no planeamento 
da mobilidade, à medida que as autoridades locais procuram 
desenvolver estratégias integradas suscetíveis de estimular uma 
mudança para modos de transporte mais limpos e mais sustentáveis, 
como a caminhada, o ciclismo, os transportes públicos e os novos 
padrões de automóveis e posse de carros. Muitas cidades da UE 
experimentaram soluções inovadoras para a mobilidade urbana e 
partilham a sua experiência através de várias redes de cidades. 
 
A Comissão promoveu ativamente o conceito de planeamento 
sustentável da mobilidade urbana durante vários anos. As iniciativas 
financiadas pela UE reuniram interessados e peritos para analisar as 
abordagens atuais, debater áreas problemáticas e identificar as 
melhores práticas de planeamento. 
 

Com o apoio da Comissão, foram desenvolvidas orientações para o 
desenvolvimento e implementação de Planos de Mobilidade Urbana 
Sustentável39. Estes fornecem às autoridades locais sugestões 
específicas sobre como implementar estratégias para a mobilidade 
urbana que se baseiam numa análise aprofundada da situação atual, 
bem como uma visão clara para um desenvolvimento sustentável da 
sua área urbana. 
 

Há muito interesse neste conceito e muitas cidades dentro e fora da 
Europa estão a desenvolver ou a planear desenvolver um plano de 
mobilidade urbana sustentável seguindo as orientações atuais. 
Atualmente, a abordagem europeia é vista como um estado da arte no 
planeamento da mobilidade urbana.   

 
 

 

Transporte coletivo de passageiros  
Além dos transportes públicos, o transporte 
coletivo de passageiros abrange igualmente a 
partilha de automóveis (aluguer de automóveis na 
rua) e as pools de automóveis (maximização da 
ocupação de automóveis). O transporte coletivo é 
um dos principais elementos dos sistemas de 
transportes urbanos sustentáveis e uma das 
principais alternativas ao uso do automóvel 
privado. 
 
A UE apoiou muitos projetos sobre quase todos os 
aspetos do planeamento e funcionamento dos 
transportes coletivos. Alguns dos temas 
abrangidos pelos projetos de investigação, 
inovação ou demonstração apoiados pela UE, 
nomeadamente através da iniciativa CIVITAS, são 
a acessibilidade, as TI, o financiamento, o 
planeamento, a integração intermodal, as viagens 
multimodais e os transportes urbanos limpos. 

 
 

 

 

 

 

 

39 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf 
Março 2017 
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Ciclismo e caminhada 

O ciclismo e a caminhada são modos de transporte limpos e eficientes. São 
particularmente adequados para viagens de curta distância dentro das 
áreas urbanas. O ciclismo e a caminhada fornecem inúmeros benefícios, 
tais como benefícios de saúde; não produzem poluição atmosférica ou 
sonora e contribuem para reduzir o congestionamento. 

 

Muitos projetos de ciclismo e caminhadas foram apoiados no âmbito do 
programa-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico da UE e, 
em especial, da iniciativa de demonstração CIVITAS. Estes vão desde o 
planeamento da infraestruturas para ciclistas e pedestres, sistemas de 
partilha de bicicletas, sistemas de auditoria a campanhas destinadas a 
aumentar o uso da bicicleta ou uma infraestrutura pedonal acessível como 
condição prévia para a utilização de transportes públicos por pessoas com 
deficiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veículos limpos e energeticamente eficientes  
Veículos limpos e eficientes em termos energéticos desempenham um 
papel importante na realização dos objetivos políticos da UE de redução do 
consumo de energia, emissões de CO2 e poluentes. 

 
Os Sistemas de Transporte Limpos podem satisfazer plenamente a procura 
de energia do sector dos transportes. Combustíveis alternativos de baixo 
teor de carbono para a propulsão dos transportes devem substituir 
gradualmente os combustíveis fósseis a longo prazo. 
 
Um grande número de medidas políticas foram adotadas na UE, a nível 
nacional e regional para apoiar o desenvolvimento e o fornecimento de 
veículos não poluentes, por exemplo através de iniciativas regulamentares 
e de financiamento para investigação, inovação e demonstração. 

 
A Diretiva da UE relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário 
limpos e energeticamente eficientes (2009/33/CE)40 exige que o impacto 
ambiental ligado à exploração dos veículos ao longo da sua vida útil seja tido 
em conta nas decisões de aquisição de contratos públicos. Prevê-se que esta 
diretiva acelere a introdução no mercado de transportes rodoviários limpos e 
energeticamente eficientes. O aumento das vendas ajudará a reduzir os 
custos através de economias de escala, resultando na melhoria progressiva 
do desempenho energético e ambiental de toda a frota de veículos. 
A Comissão Europeia proporá uma revisão em 2017. 

 
 

40 Diretiva 2009/33/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de Abril de 2009  
relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes   
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Com a Diretiva da UE relativa à implantação de infraestruturas de 
combustíveis alternativos (2014/94/UE)41, os Estados-Membros têm 
de planear a implantação de infraestruturas de combustíveis 
alternativos para combustíveis como a eletricidade, o hidrogénio e o 
gás natural para assegurar a circulação de veículos com combustíveis 
alternativos na UE, bem como normas comuns a nível da UE para 
equipamentos relacionados e informações sobre os utilizadores. O 
acesso ao gás natural liquefeito (GNL) para barcaças interiores e 
navios marítimos proporcionará uma opção realista para fazer face 
aos desafios relacionados com a redução das emissões, em particular 
limites mais rigorosos para as emissões de enxofre em zonas 
sensíveis. 

 

Há muitos projetos apoiados pela UE que visam, por exemplo, o 
desenvolvimento, a promoção ou a demonstração de tecnologias de 
veículos não poluentes, proporcionando uma riqueza de experiência e 
conhecimento e contribuindo substancialmente para a inovação e a 
adoção de tecnologias de veículos limpos.  

 
 
 

Intermodalidade  
O transporte intermodal consiste em pelo menos dois modos de 
transporte diferentes durante uma viagem de porta-a-porta. A 
melhoria do transporte intermodal exige o desenvolvimento de 
cadeias de transporte. Isto significa informação porta-a-porta e 
emissão de bilhetes, intercâmbios suaves nas estações de 
comboios e autocarros e integração de transportes de longa 
distância e regionais com a “última milha de viagem urbana”. 
Estes tópicos são abrangidos por projetos apoiados pela UE, 
como o NODES (New tools for Design and Operation of Urban 
Transport Interchanges), o CLOSER (Connecting Long and 
Short-distance networks for Efficient Transport42) ou o projeto 
apoiado pela UE, o Superhub, por exemplo, sobre a 
disponibilização de dados multimodais abertos em tempo real 
como entrada para aconselhamento personalizado sobre opções 
de viagem multimodal porta-a-porta. Muitos projetos de 
demonstração da CIVITAS, centrados em temas como o 
parqueamento e a viagem, os transportes públicos e as 
bicicletas e a melhoria dos intercâmbios de transportes 
públicos, constituem excelentes exemplos de como melhorar as 
cadeias intermodais de transportes urbanos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 DIRETIVA 2014/94/EU DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 22 de Outubro de 2014 relativa à 
implantação de infraestruturas de combustíveis alternativos  
42 Veja também: http://www.nodes-interchanges.eu ou http://www.closer-project.eu/   
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Gestão da mobilidade 

A gestão da mobilidade visa promover a utilização de modos de transporte 
sustentáveis. A gestão da mobilidade consiste em medidas “leves”, como 
campanhas de consciencialização, informação, comunicação e marketing. 
Através de projetos financiados pela UE como o MAX43 (Campanhas de 
Sensibilização para as Viagens Bem Sucedidas e Estratégias de Gestão da 
Mobilidade) e projetos de demonstração no âmbito da iniciativa CIVITAS, a UE 
apoiou ativamente o desenvolvimento e a adoção desta medida relativamente 
barata instigada pelas cidades e organizações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão do tráfego e da procura 

A gestão do tráfego e da procura refere-se a medidas destinadas a melhorar o 
fluxo e a eficiência do tráfego, como a gestão do estacionamento, a reafectação 
do espaço urbano a favor de modos sustentáveis (incluindo espaço partilhado), 
controlo de acessos, preço da estrada, guias de tráfego e estratégias de 
controlo de sinais. Em todos estes aspetos, há muita experiência na UE no que 
diz respeito ao planeamento, soluções técnicas e implementação. Sistemas de 
Transporte Inteligentes (STI)44 estão cada vez mais implantados em áreas 
urbanas45. Os serviços de STI variam desde o controlo de tráfego até a 
informação sobre transportes públicos / emissão de bilhetes integrada até à 
gestão da procura de viagens. No futuro, uma mobilidade ligada, cooperativa e 
automatizada terá um papel importante na melhoria da gestão do tráfego em 
áreas urbanas. Os projetos apoiados pela UE como o CONDUITES (sistemas de 
transporte inteligentes) e NICHES+ (conceitos inovadores de transporte 
urbano) merecem destaque a este respeito, bem como vários projetos de 
demonstração CIVITAS e muitos exemplos de melhores práticas e ferramentas 
que podem ser encontradas em Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana. 

 

Transporte para pessoas com mobilidade reduzida 

Os planeadores, os decisores políticos e os fornecedores de transportes 
devem garantir a acessibilidade aos passageiros com necessidades 
específicas, como pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou idosos. 
Isto pode incluir medidas para garantir a acessibilidade dos transportes 
públicos ou serviços específicos, tais como o “dial-a-ride”. Através de projetos 
financiados pela UE como o ACCESS2ALL (regimes de mobilidade que 
asseguram a acessibilidade dos transportes públicos a todos os utilizadores), 
o MEDIATE (metodologia para descrever a acessibilidade dos transportes na 
Europa), projetos de demonstração CIVITAS e as melhores práticas e 
instrumentos disponíveis em Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana, 
conhecimentos e competências substanciais podem ser aplicados diretamente 
pelas cidades em toda a Europa e no estrangeiro. 
As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida têm também direito a 
assistência para utilizar os transportes ao abrigo da legislação comunitária 
relativa aos direitos dos passageiros. 
 
43 http://www.epomm.eu/old_website/index.phtml?ID=2182&id=2183,%20Civitas,%202012 
44 Veja também: http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en  
45 Veja também: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en 
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Mercadorias urbanas / logística da cidade 

A logística urbana é essencial para o funcionamento eficiente das 
cidades. Isto compreende os métodos de transporte, o manuseio e 
armazenamento de mercadorias, a gestão de inventário, os resíduos 
e retornos, bem como serviços de entrega ao domicílio. A Comissão 
Europeia contribui substancialmente para o desenvolvimento de 
conhecimentos, especialização e adoção de conceitos de logística 
urbana sustentável. 

 

O SMARTFUSION (Smart Urban Freight Solutions), o TURBLOG-WW 
(Transferability of Urban Logistics Concepts and Practices from a World 
Wide Perspective), o BESTFACT (Best Practice Factory for Freight 
Transport)46, os projetos de demonstração CIVITAS e as melhores 
práticas e ferramentas que podem ser encontradas através do Eltis, O 
Observatório da Mobilidade Urbana, são alguns exemplos disso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 Veja também http://www.smartfusion.eu/; http://www.turblog.eu/; http://www.bestfact.net/ 
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Financiamento da UE e possibilidades de cooperação 
 
Existem vários programas e regimes de financiamento que permitem às partes não 
pertencentes à UE cooperar em projetos financiados pela UE e adquirir 
financiamento para projetos e iniciativas de mobilidade urbana. 
Esta secção fornece uma breve visão geral de algumas destas iniciativas, incluindo 
as possibilidades de cooperação em temas relacionados com o transporte urbano. 
Para obter informações mais detalhadas sobre o financiamento de projetos e 
iniciativas de mobilidade urbana, visite Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana 
(www.eltis.org) ou envie questões relacionadas com o financiamento para o 
Helpdesk do Eltis. 
 
As opções de financiamento e de cooperação para as partes interessadas não 
pertencentes à UE são fornecidas por programas geridos por: 
 

· Comissão Europeia: Direcção-Geral da Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento (DG DEVCO) e Direcção-Geral das Relações de 
Vizinhança e do Alargamento (DG NEAR) 

· O Banco Europeu de Investimento (BEI) 
· O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) 

 
Além disso, existem vários regimes de financiamento específicos para os quais as 
partes interessadas não pertencentes à UE são elegíveis, como o programa 
Horizonte 2020. 

 

Programa-Quadro da UE para a Investigação e a Inovação: 
 

Horizonte 202047 

O programa Horizonte 2020 é o maior programa de investigação e inovação da UE, 
com um financiamento total de cerca de 80 mil milhões de euros de 2014 a 2020. 
Faz parte da União da Inovação, a estratégia europeia para criar um ambiente 
favorável à inovação que facilite as inovações, para serem transformadas em 
produtos e serviços. O programa Horizonte 2020 destina-se a apoiar o crescimento 
económico a partir da investigação e da inovação, com uma ênfase em três pilares: 
excelência científica, liderança industrial e desafios sociais. O objetivo do programa 
“é garantir que a Europa produza ciência de nível mundial, elimine os obstáculos à 
inovação e facilite a colaboração entre os setores público e privado na promoção da 
inovação”. 
As organizações (públicas, privadas, ONG, etc.) com sede em países terceiros 
também podem participar no programa Horizonte 2020, o que acontece 
normalmente quando se juntam a consórcios baseados na UE. Para as secções do 
programa identificadas como particularmente adequadas para a cooperação 
internacional, os consórcios são encorajados a incluir parceiros de países terceiros. 
Os participantes de países terceiros, no entanto, nem sempre são automaticamente 
elegíveis para financiamento. Para regras específicas sobre a participação de países 
terceiros, consulte o Guia de Participação de países terceiros48. As partes que 
procuram parceria são convidadas a procurar contactos com os serviços de procura 
de parceiros, tais como os Pontos de Contacto Nacionais ou entidades como o 
CORDIS49. Para questões relacionadas com a mobilidade urbana, o Helpdesk do 
Eltis 50 também pode ser contactado. 
 

47 Veja também: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
48 Veja também: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf  
49 Veja também: http://cordis.europa.eu/ (CORDIS: o repositório público e portal da Comissão Europeia para divulgar 
informações sobre todos os projetos de investigação financiados pela UE e os seus resultados).  

50 Veja também: www.eltis.org   
Março 2017  
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Cooperação externa 
 

Direcção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento: EuropeAid51 
O papel da DG Devco, designada por EuropeAid, consiste em conceber as 
políticas de desenvolvimento da UE e prestar ajuda em todo o mundo. A 
responsabilidade pela execução dos fundos incumbe à sede da DG em Bruxelas 
ou às delegações e aos gabinetes de representação da UE52: as representações 
da UE nos países parceiros. As delegações da UE e os gabinetes de 
representação (cerca de 140 no total) podem ser encontrados em todo o mundo 
e agrupados pelas seguintes regiões: 
 

· África, Caraíbas e Pacífico (por exemplo, África do Sul, Malawi e Taiti) 
· Ásia e Ásia Central 
· América Latina 
· Região do Golfo  
· Vizinhança da UE e outros países europeus fora da UE 
 
A EuropeAid também tem vários instrumentos e programas temáticos mundiais, 
como o instrumento de cooperação em matéria de segurança nuclear e o 
programa de migração e asilo. A reserva de fundos para programas de 
cooperação externa regional e nacional e para a implementação de programas 
temáticos baseia-se em Programas Anuais de Ação (PAA). Estas especificam os 
objetivos, os domínios de intervenção, os resultados esperados, os 
procedimentos de gestão e o montante total do financiamento. As subvenções 
que são concedidas numa base anual são identificadas através de Programas de 
Trabalho Anuais para Subvenções (PTA). Os tópicos elegíveis para o apoio a 
subvenções podem ser encontrados nos “anúncios de propostas e avisos de 
adjudicação” no sítio da EuropeAid53. 
 

Direcção-Geral das Relações de Vizinhança e do Alargamento (DG NEAR)54 
Para além dos fundos de desenvolvimento, a UE gere o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) para apoiar as reformas nos “países do 
alargamento” com assistência financeira e técnica55. 
Para outros países vizinhos, o Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), que 
abrange o período 2014-2020, é o principal instrumento financeiro para a 
implementação da Política Europeia de Vizinhança (PEV). O IEV fornece a maior 
parte do financiamento da UE aos países parceiros da PEV em diferentes 
domínios, incluindo os transportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

51 Veja também: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
52 Veja também: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en  
53 Veja também: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/  
54 Veja também: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ 
55 Veja também: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en   

Março 2017 
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Banco Europeu de Investimento (BEI)56  
O BEI apoia a ação da UE fora da UE, sobretudo através de 
empréstimos. Embora essencialmente ativos na UE, 10% dos 
empréstimos do banco são destinados a projetos fora da União 
Europeia. Os empréstimos são geridos através de mandatos externos 
para atividades em diferentes regiões do mundo:  

 
· Países do alargamento:  
Países candidatos e potencialmente candidatos a tornarem-se 
membros da UE nas Balcãs Ocidentais, bem como a Turquia 

· Países da Associação Europeia de Comércio Livre:  
· Noruega, Islândia, Liechtenstein (também 
parte do Espaço Económico Europeu) e Suíça 

· Países vizinhos:  
Países adjacentes à UE na bacia mediterrânica do Sul (incluindo 
os países do Magrebe e do Médio Oriente) até às fronteiras 
orientais da UE 

· Ásia Central:  
                                 Os países incluem Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão  

· Países em desenvolvimento e cooperação:  
 - África, Caraíbas e Pacífico (por exemplo, África do Sul, Malawi 
e Taiti) 
- Ásia e América Latina (ALA): os empréstimos estão atualmente 
ao abrigo do mandato ALA IV do BEI (para os países como a China 
e o Brasil) 

 
Para a Ásia e a América Latina, o BEI dá prioridade aos 
seguintes tipos de projetos: 

 
 

· Mitigação e adaptação às alterações climáticas (por exemplo, 
energias renováveis, eficiência energética, transportes urbanos e 
outros projetos que reduzam as emissões de CO2); 

· Desenvolvimento de uma infraestrutura social e económica, 
incluindo água e saneamento; 

· Desenvolvimento do sector privado local, nomeadamente apoio às 
PME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Veja também: http://www.eib.org/   
Março 2017  
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Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD)57 

O BERD é uma instituição financeira internacional que investe em 
projetos, participa em diálogos políticos e presta aconselhamento 
técnico que constrói economias de mercado abertas e democráticas. O 
banco investe principalmente e coopera com empresas do setor privado 
/ comercial, fornecendo financiamento a projetos para o setor financeiro 
e a economia real, incluindo novos empreendimentos e também 
investimentos. 
 
A propriedade do BERD está distribuída por 65 países e duas 
instituições intergovernamentais: a União Europeia e o Banco Europeu 
de Investimento. Para promover os seus objetivos, o BERD mantém um 
diálogo político próximo com os governos, as autoridades e os 
representantes da sociedade civil e coopera com organizações 
internacionais como a OCDE, o FMI, o Banco Mundial e as agências das 
Nações Unidas. 
 
Para além dos financiamentos da UE, existem outras múltiplas 
possibilidades de os países terceiros e cidades adquirirem 
financiamento, através de organizações como o Banco Mundial, o Banco 
Asiático de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Cada um deles tem programas específicos para a 
mobilidade urbana ou temas relacionados, como o transporte, a 
sustentabilidade e o desenvolvimento urbano. Para obter mais 
informações, visite os sítios dessas organizações (que podem ser 
encontradas na próxima secção: fontes de informação adicional). 

 
 
 
 
 
 

57 Veja também: http://www.ebrd.com/   
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Fontes de informação adicional 

 

Direcções-Gerais da UE (DG)  
 

DIREÇÃO-GERAL SÍTIO WEB
  
  

DG MOVE (Mobilidade e Transporte) ec.europa.eu/transport/ 

DG CLIMA (Ação climática) ec.europa.eu/clima/ 

DG DEVCO – EuropeAid ec.europa.eu/europeaid/ 

DG ENER (Energia) ec.europa.eu/energy/ 
DG ENV (Ambiente) ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
DG NEAR (Política Europeia de Vizinhança  
e Negociações de Alargamento) 

ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/ 

DG REGIO (Política Regional e Urbana) ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
DG RTD - Financiamento da investigação e  
da inovação da UE ec.europa.eu/research/ 

 
Organizações / programas para cooperação e financiamento  

 

ORGANIZAÇÃO / PROGRAMA SÍTIO WEB
  

CORDIS cordis.europa.eu/

Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) ebrd.com/
  

Banco Europeu de Investimento (BEI) eib.org/
  

Horizonte 2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 
Redes de cidades  

 

ORGANIZAÇÃO SÍTIO WEB
  

Semana Europeia da Mobilidade mobilityweek.eu/ 

Eurocities eurocities.eu/
  

ICLEI iclei.org/

Polis polis-online.org/

 

Portais da UE para a mobilidade urbana  
 

ORGANIZAÇÃO TÓPICO SÍTIO WEB 
   

CIVITAS 
Projetos de demonstração de mobilidade urbana, 
todos os tópicos civitas.eu/ 

Eltis,  O Observatório da 
Mobilidade Urbana

A mobilidade urbana, todos os tópicos: Estudos de caso, 
fatos e números, Legislação e políticas da UE, Temas e 
áreas, Financiamento da UE, Ferramentas e recursos, 
Eventos, Fórum, helpdesk, Planos de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PMUS) eltis.org/ 
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Plataformas da UE sobre instrumentos de transporte urbano sustentável  

 
 ORGANIZAÇÃO TÓPICO SÍTIO WEB 
    

 ELA, a Associação Europeia de 
Logística Logística elalog.eu/  

 EPOMM, Plataforma Europeia de 
Gestão da Mobilidade Gestão da Mobilidade epomm.eu/ 

    

 Federação Europeia de Ciclistas Ciclismo ecf.com/  
 Associação Europeia de 

Estacionamento (AEE) Estacionamento europeanparking.eu/ 
    

 Federação das Organizações Pedestres 
Europeias Caminhada pedestrians-europe.org/  

 UITP - União Internacional de 
Transportes Públicos Transportes Públicos uitp.org/ 

     

 Regulamentação do acesso urbano na 
Europa 

Regulamentação do acesso 
urbano urbanaccessregulations.eu/ 
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COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UE 

Publicações gratuitas: 

• uma cópia: 
através da livraria da EU (http://bookshop.europa.eu); 

• mais do que uma cópia ou cartazes / mapas: 
nas representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  
nas delegações em países terceiros (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
contactando o serviço Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ou 
ligando 00 800 6 7 8 9 10 11 (número gratuito de qualquer parte da UE) (*). 
 
(*) As informações fornecidas são gratuitas, assim como a maioria das chamadas (embora algumas operadoras, 
cabines telefónicas ou hotéis possam cobrar). 

Publicações com custos: 

• através da livraria da EU (http://bookshop.europa.eu). 

Subscrições com custos: 

• através de um dos agentes de vendas do Serviço das Publicações da União Europeia 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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