
 
 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
 

Gabinete de Assessoria Técnica 
 

 

Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital 

 
 

 

 

 
© Sala do Conselho - Imprensa 

Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, 

Portugal exerceu pela 4.ª vez a Presidência 

rotativa do Conselho da União Europeia 

(PPUE21), o que já tinha acontecido em 1992, 

2000 e 2007. 

Inserida no Trio de Presidências de que fazem 

parte a Alemanha (segundo semestre de 2020) e 

a Eslovénia (segundo semestre de 2021), a 

preparação da PPUE21, no seio do MIH, iniciou-

se com a constituição de um Grupo de Pontos 

Focais MIH, que incluiu representantes dos 

Gabinetes, do Serviço de Coordenação dos 

Assuntos Europeus do MIH e dos vários 

Organismos intervenientes, que contou com as 

equipas técnicas com competências nas 

temáticas em negociação e foi fundamental para 

a agilização da preparação e do bom andamento 

dos trabalhos no decurso da PPUE21, capaz de 

responder aos desafios colocados no momento 

particularmente difícil no contexto da pandemia 

COVID-19. 

Também determinante para o êxito dos 

trabalhos desenvolvidos, foram os Conselheiros 

da REPER, que presidiram aos Grupos de 

Trabalho do Conselho Transportes e do Conselho 

Telecomunicações e que com empenho, elevado 

sentido profissional, diligência e perseverança 

dirigiram os trabalhos e ultrapassaram 

obstáculos, alcançando sucesso em importantes 

e difíceis dossiês. 

Mensagem do Senhor Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação  

Portugal assumiu a Presidência do Conselho da 

União Europeia no início deste ano. Um ano 

atípico para toda a Europa e para o mundo. Um 

ano difícil. Um ano recheado de desafios. Agora, 

esta nossa missão chega ao fim. E na hora de 

passar o testemunho à Eslovénia, não posso 

deixar de agradecer a todos aqueles que nos 

bastidores desta Presidência permitiram que 

nós, os que dão a cara, fizessem um trabalho 

exemplar, com muitas horas de dedicação, 

muitas lutas, muitas conquistas e muitos 

sucessos.  

Foi com um enorme sentido de dedicação à causa 

pública que todos aqueles que trabalharam para 

o sucesso desta Presidência Portuguesa 

estiveram connosco nesta missão.  

Nas nossas áreas, dos transportes e das 

telecomunicações, trazíamos uma agenda 

ambiciosa, de dossiers difíceis, negociações 

atrasadas, problemas complexos. Quero, por 

isso, agradecer o esforço de todos aqueles que 

contribuíram para que possamos no final deste 

semestre dizer que deixamos o projeto europeu 

melhor e mais completo do que aquilo que 

encontrámos.  

Tínhamos prioridades claras, num 2021 em que a 

economia europeia continuou a sofrer com os 

efeitos da pandemia. E foi num espírito de uma 

Europa solidária e inclusiva que travámos todas 

as nossas batalhas, pela construção de pontos de 

encontro entre os vários estados-membros.  

Não quero pessoalizar nenhum dos 

agradecimentos, mas destacava o trabalho 

incrível da nossa REPER, na pessoa do 

embaixador Pedro Lourtie. E deixo uma palavra 

especial a toda a equipa que, em Lisboa, ajudou 

a fazer a ponte, trabalhou incansavelmente e 

tornou tudo o que foi alcançado possível. 
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∞ 

Reunião Informal dos Ministros 

dos Transportes  

Decorreu a 30.03.2021 a Videoconferência 

Informal dos Ministros dos Transportes, com 

uma agenda inteiramente dedicada ao 

Transporte Ferroviário. Presidida pelo Ministro 

das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno 

Santos, a partir da sede da PPUE21, no Centro 

Cultural de Belém, em Lisboa, contou com a 

participação de todos os Estados-Membros (EM) 

da UE, da Comissária Europeia dos Transportes e 

da Presidente do Comité TRAN do Parlamento 

Europeu (PE), e, também, com a presença da 

Noruega e da Suíça.  

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia - 
António Pedro Santos/Lusa 

O debate mostrou um claro consenso em torno 

da importância do caminho-de-ferro e do 

impacto da crise pandémica para o setor, bem 

como de que as soluções convencionais podem 

ser insuficientes para garantir a sua recuperação. 

Registou-se, igualmente, uma convergência 

quanto ao enorme desafio colocado pelos 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da 

necessidade de acelerar a transferência modal 

para os alcançar. 

Foi, também, visível que as prioridades dos EM 

diferem: se para uns a prioridade é o 

investimento no alargamento da rede ferroviária 

no seu território e nas ligações com os territórios 

vizinhos, para outros o foco de atenção vai para 

o investimento na interoperabilidade da rede 

existente, na criação de novos serviços 

internacionais ou ainda na facilitação do acesso 

a estes serviços através das novas tecnologias 

(por exemplo, bilhética). 

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia - 
António Pedro Santos/Lusa 

Alguns EM mencionaram que as necessidades de 

investimento ultrapassam os fundos disponíveis 

e referiram a necessidade de contratos de 

serviço público transfronteiriços. Houve ainda 

lugar a uma declaração de iniciativa da França 

para promover a transferência modal no 

transporte de mercadorias, que contou com o 

apoio da maioria dos EM.  

 

Mais informação em:   
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/a-europa-
precisa-de-voltar-a-investir-na-ferrovia/  

∞ 

Kick-Off do Ano Europeu  

do Transporte Ferroviário 2021 

No dia anterior, a 29.03.2021, e com ligação à 

temática do Conselho de Ministros, decorreu o 

Evento de Lançamento Oficial do Ano Europeu 

do Transporte Ferroviário, também em formato 

virtual, onde se debateram os benefícios da 

ferrovia para as pessoas, a economia e o clima, e 

os desafios que subsistem à criação de um 

verdadeiro espaço ferroviário europeu único, 

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/a-europa-precisa-de-voltar-a-investir-na-ferrovia/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/a-europa-precisa-de-voltar-a-investir-na-ferrovia/
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sem fronteiras, promovendo o uso dos comboios 

como modo de transporte seguro e sustentável. 

 
© Infraestruturas PT on Twitter 

Este Kick-Off contou com a participação da 

Comissária dos Transportes, Adina Vălean e da 

Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, 

bem como de representantes dos principais 

stakeholders do setor ferroviário na Europa. Os 

participantes sublinharam que o Ano Europeu é 

uma oportunidade para abrir um debate entre 

políticos, indústria, passageiros, trabalhadores e 

cidadãos. 

O Ministro Pedro Nuno Santos, defendeu um 

“investimento público massivo” no transporte 

ferroviário, salientando que “só o setor público 

pode comprometer as grandes somas 

necessárias para que a sociedade recolha os 

benefícios ainda maiores”, e fazendo notar que 

“tal progresso não será possível enquanto os 

níveis de investimento na Europa permanecerem 

deprimidos, como têm estado desde a crise 

económica de há uma década”. 

 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/ministro-
das-infraestruturas-defende-investimento-publico-
massivo-na-ferrovia/ 

∞ 

Conselho da UE – Transportes, 

Telecomunicações e Energia (TTE) 

O Conselho TTE, na sua formação Transportes, 

reuniu, no Luxemburgo, a 3 de Junho, e foi 

presidido pelo Ministro Pedro Nuno Santos, 

tendo a delegação nacional sido chefiada pelo 

Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge 

Delgado. É de assinalar que desde dezembro 

2019 não se realizava uma reunião presencial 

desta formação do Conselho. 

Pela parte da COM, participaram a Comissária 

para os Transportes, Adina Vălean e o DG MOVE, 

Henrik Hololei. 

Num Conselho, com uma agenda bastante 

preenchida, vários foram os dossiês em que os 

Ministros acordaram uma Orientação Geral, 

como foi o caso do Céu Único Europeu, aluguer 

de veículos pesados sem condutor, e 

reconhecimento dos certificados de países 

terceiros nas vias navegáveis interiores. Foram, 

também, adotadas Conclusões do Conselho que 

visam “Impulsionar o transporte ferroviário para 

a vanguarda da mobilidade sustentável e 

inteligente” e, ainda, sobre a Estratégia de 

Mobilidade Sustentável e Inteligente da 

Comissão (v. Deliverables). Os Ministros 

apresentaram, ainda, os seus pontos de vista 

relativamente à referida Estratégia, apresentada 

pela Comissão a 9 de Dezembro de 2020, dando 

nota das suas preocupações e, também, das suas 

prioridades e interesses. Em “Outros Assuntos 

(AOB)”, abordaram-se questões relacionadas 

com a Pandemia, dossiês em negociação e 

implementação e eventos, a par da 

apresentação do programa da PRES Eslovena 

(PRES SI) para o 2º semestre de 2021. 

Durante o almoço, os Ministros dos Transportes 

tiveram oportunidade de debater o impacto da 

COVID-19 no sistema de transporte e 

mobilidade da UE. 

∞ 

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/ministro-das-infraestruturas-defende-investimento-publico-massivo-na-ferrovia/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/ministro-das-infraestruturas-defende-investimento-publico-massivo-na-ferrovia/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/ministro-das-infraestruturas-defende-investimento-publico-massivo-na-ferrovia/
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Conselho da UE – Transportes, 

Telecomunicações e Energia (TTE) 

A 4 de junho, também no Luxemburgo, reuniu o 

Conselho TTE na vertente Telecomunicações, em 

formato presencial, sob presidência do Ministro 

Pedro Nuno Santos. 

Pela COM, participou nos trabalhos desta Sessão 

o Comissário para o Mercado Interno, Thierry 

Breton. 

A PRES PT apresentou aos Ministros relatórios de 

progresso dos dossiês relativos ao Ato da 

Governação de Dados e Diretiva NIS2 e houve 

lugar a um debate de orientação quanto ao tema 

“2030 Digital Compass: How to chart the way 

towards the EU's digital future?” 

Já nos AOB, a PRES PT deu informação sobre os 

dossiês ePrivacy e Roaming bem como sobre o 

Evento “Digital Assembly 2021”. Pelo seu lado, a 

COM informou sobre a proposta de 

Regulamento relativo à Inteligência Artificial e 

proposta de Regulamento relativo a um quadro 

para uma identidade digital europeia. Informou, 

também, sobre o ponto de situação dos 

trabalhos no quadro da “Common Union Toolbox 

for Connectivity” (Caixa de Ferramentas Comuns 

para a Conectividade). Por fim, e antes da 

apresentação do programa da PRES SI, a Lituânia 

apresentou o seu candidato ao cargo de 

Secretário-Geral Adjunto da UIT. 

∞ 

Eventos PPUE21 & Outras Notícias 

A 26.01.2021 o Ministro Pedro Nuno Santos 

apresentou as prioridades da PPUE21 na área 

dos Transportes à Comissão TRAN – Transportes 

e Turismo do Parlamento Europeu: i) a 

recuperação rápida do setor, garantindo a 

capacidade operacional dos diferentes modos e 

fluxo de pessoas e mercadorias na União; e ii) a 

aposta no transporte ferroviário, como 

elemento fundamental para a conectividade na 

Europa, sem esquecer que a União Europeia 

escolheu 2021 para celebrar os caminhos-de-

ferro. Foram, também, apresentados os 

principais dossiês legislativos, designadamente a 

revisão da regulamentação do Céu Único 

Europeu, a derrogação das regras dos Slots, da 

Eurovinheta, o Regulamento CEF2 e o 

Regulamento Omnibus II. 

 

A 28.01.2021 o Ministro Pedro Nuno Santos 

apresentou as prioridades da PPUE21 na área 

Telecomunicações e Digital à Comissão ITRE – 

Indústria, Investigação e Energia do PE: i) a 

regulamentação da Privacidade das 

Comunicações Eletrónicas (ePrivacy); ii) a revisão 

do regulamento roaming; iii) a futura identidade 

digital europeia; iv) a revisão do plano de ação 

5G; v) a Estratégia da UE para a Cibersegurança 

para a próxima Década Digital; vi) a revisão da 

diretiva NIS (medidas para um elevado nível 

comum de segurança das redes e da informação; 

e vii) a Declaração Ministerial sobre a 

importância da conectividade internacional da 

UE. Afirmou, também, que o domínio digital é 

considerado pela PPUE uma prioridade 

estratégica, não apenas para o aumento da 

competitividade da economia europeia, mas, 

sobretudo, para afirmação dos direitos dos 

cidadãos e reforço das nossas democracias. 

∞ 
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A 2 e 3.02.2021 decorreu a “Portugal Railway 

Summit 2021”, uma iniciativa promovida pela 

PFP – Associação da Plataforma Ferroviária 

Portuguesa, Cluster da Plataforma Ferroviária 

Portuguesa, no âmbito do Ano Europeu do 

Transporte Ferroviário e da PPUE21.  

Contou, na Sessão de abertura, com a Comissária 

dos Transportes e, ainda, com o Prof. António 

Costa Silva, que moderou o Painel 

“Investimentos Nacionais”, integrado pelos 

Presidentes da CP – Comboios de Portugal, Nuno 

Freitas, IP – Infraestruturas de Portugal, António 

Laranjo, Metropolitano de Lisboa, Vitor Santos, e 

Metro do Porto, Tiago Braga. Seguiram-se os 

Painéis “Ecossistemas” e “Desafios 

Tecnológicos”, e no 2º dia a Sessão dos “Clusters 

Ferroviários Internacionais” (Itália, Espanha e 

UK) e o Fórum sobre “O Futuro da Ferrovia”. 

 
A discussão beneficiou do contributo de 

relevantes stakeholders do setor, e contou com 

a participação do Ministro das Infraestruturas e 

da Habitação, Pedro Nuno Santos, na Sessão de 

Encerramento, que lembrou que a ferrovia é a 

grande prioridade da PPUE21 e que esta é “a 

altura certa para abrir uma discussão política 

abrangente sobre o futuro da ferrovia na 

Europa”. 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/futuro-
da-ferrovia-na-europa-no-topo-das-prioridades/ 

∞ 

A 10.03.2021 o Ministro Pedro Nuno Santos 

representou a PPUE21 numa Sessão dos 

“Sustainable Transport Days”, evento 

promovido pela ETF (European Transport 

Workers’ Federation) e pela ETUI (European 

Trade Union Institute) e em que participaram, 

igualmente, a Comissária dos Transportes, Adina 

Vălean, a Presidente do Comité Transportes do 

PE, Karima Delli, e a Secretária-Geral da ETF3, 

Livia Spera. 

 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/transicao-
climatica-nao-pode-ser-feita-contra-as-pessoas/  

∞ 

A 19.03.2021, no âmbito do Dia Digital 2021, 

coorganizado pela PPUE21 e pela Comissão 

Europeia, o Ministro Pedro Nuno Santos 

subscreveu a Declaração sobre a Estratégia 

Europeia de Plataformas de Entrada de Dados. 

Foram, ainda, adotadas mais duas Declarações 

ministeriais, a saber: Declaração “EU Startup 

Nations Standard”, Declaração “A Green and 

Digital Transformation of the EU” e, também, 

uma Declaração adicional, por 26 CEO de 

empresas TIC: “European Green Digital 

Coalition”. 

 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/digital-
day-2021/   e 
https://www.2021portugal.eu/media/p4qj5uos/en_
comunicado_imprensa-conjunto_digital-day-19-3-
2021.pdf 

∞ 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRPT894PT894&q=stakeholders&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmxoiMsvzvAhXX_7sIHbogA40QkeECKAB6BAgBEDQ
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/futuro-da-ferrovia-na-europa-no-topo-das-prioridades/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/futuro-da-ferrovia-na-europa-no-topo-das-prioridades/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/transicao-climatica-nao-pode-ser-feita-contra-as-pessoas/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/transicao-climatica-nao-pode-ser-feita-contra-as-pessoas/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/digital-day-2021/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-day-2021-europe-reinforce-internet-connectivity-global-partners
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-day-2021-europe-reinforce-internet-connectivity-global-partners
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-transformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/companies-take-action-support-green-and-digital-transformation-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/companies-take-action-support-green-and-digital-transformation-eu
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/digital-day-2021/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/digital-day-2021/
https://www.2021portugal.eu/media/p4qj5uos/en_comunicado_imprensa-conjunto_digital-day-19-3-2021.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/p4qj5uos/en_comunicado_imprensa-conjunto_digital-day-19-3-2021.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/p4qj5uos/en_comunicado_imprensa-conjunto_digital-day-19-3-2021.pdf
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De 23 a 25.03.2021, a PPUE21 organizou, em 

conjunto com a Comissão Europeia e a União 

Internacional das Telecomunicações, o Fórum 

“Accessible Europe ICT 4 ALL – 2021”, que 

contou com a participação do Ministro Pedro 

Nuno Santos e de diversos membros do 

Governo, assim como da Comissária para a 

Igualdade, Helena Dalli.  

 
O evento, no âmbito da acessibilidade, da 

inclusão digital e do desenvolvimento 

sustentável, teve a colaboração da ANACOM – 

Autoridade Nacional de Comunicações, da AMA 

- Agência para a Modernização Administrativa, e 

do INR - Instituto Nacional para a Reabilitação.  

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/itu-ec-
forum-accessible-europe-icts-4-all-2021/  

∞ 

A 27.03.2021, o Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, Pedro Nuno Santos, participou na 

Sessão de Apresentação do relatório “State of 

Housing in Europe 2021”, da Rede Europeia 

Housing Europe, cujas conclusões e propostas se 

encontram alinhadas com os objetivos do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais. 

 
O Ministro afirmou que “A habitação, o acesso 

de todos a um alojamento digno, tem de voltar a 

ser considerado um direito social tão elementar 

e universal como o direito à saúde e à educação.” 

Considerou que a pandemia COVID-19 revelou as 

fragilidades e vulnerabilidades dos sistemas de 

habitação, mostrando que “nem todos dispõem 

das mesmas condições de habitabilidade para 

garantir a sua segurança e bem-estar”. 

Mais informação em:  

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/resolver-

a-crise-habitacional-na-europa-requer-mais-

investimento-publico/ 

∞ 

A 03.05.2021 realizou-se a Conferência Aviation 

Day, evento organizado pela Autoridade 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo MIH, no 

âmbito da PPUE21, que decorreu no CCB, e, 

simultaneamente, em formato digital.  

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 

A Sessão de abertura contou com o Ministro 

Pedro Nuno Santos, a Comissária dos 

Transportes e o Presidente da ANAC, Luís Miguel 

Ribeiro. Estiveram presentes várias 

individualidades do setor, em Lisboa e online, 

designadamente, o Presidente do Conselho da 

ICAO (International Civil Aviation Organization), 

o Diretor-Geral da MOVE/Comissão Europeia, o 

Diretor Executivo da EASA (European Union 

Aviation Safety Agency), o Diretor Executivo da 

GSA, Rodrigo da Costa, o Diretor Executivo do 

SESAR e o Diretor-Geral do EUROCONTROL, bem 

como altos representantes das empresas e 

associações europeias do setor como a AIRBUS, 

IATA (International Air Transport Association), 

ACI (Airports Council International), entre outros. 

 

https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/itu-ec-forum-accessible-europe-icts-4-all-2021/
https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/itu-ec-forum-accessible-europe-icts-4-all-2021/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/resolver-a-crise-habitacional-na-europa-requer-mais-investimento-publico/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/resolver-a-crise-habitacional-na-europa-requer-mais-investimento-publico/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/resolver-a-crise-habitacional-na-europa-requer-mais-investimento-publico/
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© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 - Pedro Sá da Bandeira 

Na sua intervenção, o Ministro Pedro Nuno 

Santos afirmou que a PPUE21 “apoia políticas 

que evitem nivelar por padrões mínimos” no 

setor da aviação, e convidou todas as partes 

interessadas e os Estados-Membros da UE a 

“unirem esforços para impedir este tipo de 

comportamento”.  

Durante a Conferência, constituída por três 

painéis temáticos, as intervenções e debates 

procuraram refletir as lições aprendidas com a 

crise pandémica, as quais permitem criar uma 

maior resiliência no setor da aviação. Assim, 

debateu-se a recuperação do setor durante e 

após a pandemia, o contributo da aviação para 

uma economia verde e, ainda, o digital e a 

aviação do futuro. Tendo por base os 

pressupostos de uma aviação a nível mundial 

que se quer mais sustentável, socialmente justa, 

economicamente verde e digital, os Estados 

Membros da Conferência Europeia da Aviação 

Civil (CEAC), redigiram a “Lisbon Declaration on 

the Recovery of European Aviation” que visa 

mitigar as consequências negativas do impacto 

da pandemia por COVID-19, como forma de 

compromisso e esforço na recuperação 

sustentada e segura da aviação na Europa. 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/e-
necessario-evitar-nivelar-por-padroes-minimos-na-
aviacao-pos-covid-19/  
e: 
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticia
s2021/Paginas/Conferencia_AviationDay.aspx?FrList
=true&pagenr=2  

∞ 

A 7.05.2021 decorreu, em formato digital, a 

Conferência de Alto Nível sobre Contratação 

Pública, organizada pela PPUE21 em conjunto 

com a Comissão Europeia e com o Instituto dos 

Mercados Públicos, do Imobiliário e da 

Construção (IMPIC), que contou com a 

participação do Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, Pedro Nuno Santos, do Secretário de 

Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, e do 

Comissário Europeu para o Mercado Interno, 

Thierry Breton, a par de vários especialistas 

nacionais e internacionais. 

Dedicada ao tema “Preparar o Futuro: Compras 

Verdes, Sustentáveis e Digitais”, a Conferência 

abordou os desafios que a Europa enfrenta 

relativamente à contratação pública verde e 

sustentável, à importância da transformação 

digital e às potencialidades da informação 

estruturada, tratando-se do principal evento 

europeu sobre contratação pública a ocorrer no 

primeiro semestre de 2021. 

Na sessão de abertura, o Ministro Pedro Nuno 

Santos, falou dos desafios que se colocam ao 

Estado num momento crucial “para estimular a 

recuperação da economia” com a concretização 

do Plano de Recuperação e Resiliência. “As 

regras da contratação pública devem, por isso, 

garantir a proteção da contração pública, mas 

também a rapidez”, e, em referência ao caso 

português, o Ministro defendeu que “uma 

contratação pública mais célere”, com 

“processos transparentes, rápidos e fáceis de 

compreender”, sendo “inegável que os 

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/e-necessario-evitar-nivelar-por-padroes-minimos-na-aviacao-pos-covid-19/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/e-necessario-evitar-nivelar-por-padroes-minimos-na-aviacao-pos-covid-19/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/e-necessario-evitar-nivelar-por-padroes-minimos-na-aviacao-pos-covid-19/
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2021/Paginas/Conferencia_AviationDay.aspx?FrList=true&pagenr=2
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2021/Paginas/Conferencia_AviationDay.aspx?FrList=true&pagenr=2
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Noticias/noticias2021/Paginas/Conferencia_AviationDay.aspx?FrList=true&pagenr=2
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contratos públicos podem ter um papel 

relevante para se atingir os objetivos de 

sustentabilidade”. 

No encerramento, o Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Jorge Delgado, afirmou que “o 

desafio que temos pela frente é utilizar a 

contratação pública no sentido de caminharmos 

para uma sociedade mais ecológica, saudável, 

competitiva e justa” e garantiu que “Portugal 

está definitivamente empenhado em ir nesta 

direção”. 

Mais informação em:  
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/regras-da-
contratacao-publica-tambem-devem-garantir-
rapidez/  

∞ 

A 09.05.2021 foi lançada a iniciativa “Connecting 

Europe Express Train” no quadro do Ano 

Europeu do Transporte Ferroviário. Este 

comboio especial começará a viagem a 2 de 

setembro, em Lisboa e terminará, em Paris, a 7 

de outubro. Passará por 26 países europeus, 

ligando as Presidências Portuguesa, Eslovena e 

Francesa. 

 

A Comissária dos Transportes, Adina Vălean, 

afirmou: “Atravessando o continente, de Lisboa 

a Bucareste e de Berlim a Paris, o Connecting 

Europe Express seguirá rotas que nos unem - seja 

como países, empresas ou pessoas. Enquanto 

símbolo de conectividade, este comboio 

também serve como um “lembrete” de que 

ainda temos um longo caminho a percorrer e 

muito trabalho a fazer antes que o comboio se 

torne a opção de transporte de escolha para os 

europeus”. 

Em cada uma das paragens, eventos e outras 

atividades, adaptados às medidas locais do 

COVID-19, será evidenciado o papel 

fundamental que o transporte ferroviário 

desempenha na nossa sociedade, mas também 

os desafios que o mesmo ainda tem de superar 

para atrair mais passageiros e mercadorias. 

 

Estão já previstas 5 Conferências na rota do 

Connecting Europe Express, sendo que, a de 

Lisboa, no dia 2 de setembro, será sobre o tema 

«city-to-city and high-speed rail connections 

and services». 

Mais informação em: 
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/20
21-05-10-connecting-europe-express-timetable_en  

∞ 

A 12.05.2021, a PPUE21 organizou a Conferência 

virtual “Da Estrada para os Carris: Rumo a um 

futuro mais verde", que contou com a 

participação do Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Jorge Delgado, e do Diretor-

Geral para os Transportes, Energia, Ambiente e 

Educação do Secretariado-Geral do Conselho da 

UE, Peter Javorčík. Na sessão de abertura da 

conferência, Peter Javorčík sublinhou a 

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/regras-da-contratacao-publica-tambem-devem-garantir-rapidez/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/regras-da-contratacao-publica-tambem-devem-garantir-rapidez/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/regras-da-contratacao-publica-tambem-devem-garantir-rapidez/
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2021-05-10-connecting-europe-express-timetable_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2021-05-10-connecting-europe-express-timetable_en
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necessidade de se duplicar a capacidade 

ferroviária da Europa, como única forma de 

atingir o objetivo da neutralidade carbónica em 

2050. 

Por seu lado, o Secretário de Estado das 

Infraestruturas referiu que no Ano Europeu do 

Transporte Ferroviário, é preciso “enfatizar os 

nossos objetivos comuns: atingir uma sociedade 

com neutralidade carbónica em 2050” e lembrou 

que “a descarbonização dos transportes é um 

dos pilares essenciais desta mudança, uma vez 

que os transportes são responsáveis por 25% do 

total das emissões de gases com efeito de estufa 

na Europa, o segundo setor mais poluente”, 

sendo necessário aumentar a participação do 

transporte ferroviário nesta mudança, se 

quisermos atingir as metas de 2050. 

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 

O Secretário de Estado Jorge Delgado aproveitou 

para mencionar os investimentos que Portugal 

está a fazer ao nível do programa Ferrovia 2020, 

com obras em 40% da rede ferroviária nacional, 

em linha com as estratégias e diretrizes de 

financiamento europeias, tendo referido ainda a 

importância de “criar condições para que os 

diferentes modos de transporte cooperem e 

contribuam para os nossos objetivos comuns, 

económicos e climáticos”. 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/descarbo
nizacao-dos-transportes-e-essencial-para-se-atingir-
metas-da-neutralidade-carbonica/ 

∞ 

A 25.05.2021 teve lugar a conferência Rumo a 

uma abordagem europeia à política de 

habitação, organizada pelo MIH e pelo Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), 

que decorreu no CCB com transmissão online. 

Foi uma oportunidade para debater o impacto 

da pandemia COVID19 na habitação e para olhar 

para o futuro das políticas europeias de 

habitação. 

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 

Nesta Conferência onde participaram vários 

stakeholders, a Secretária de Estado da 

Habitação, Marina Gonçalves, salientou que "É 

tempo de redefinir o papel da UE na abordagem 

ao direito à habitação, aproveitando a 

importância que os Estados-Membros atribuem 

hoje à garantia de habitação para todos e 

construção de políticas para todos no mercado 

habitacional”; o direito à habitação deve ser um 

veículo para a promoção do Estado Social e deve 

ser promotor de igualdade de oportunidades", 

referindo ainda que “é (...) importante uma 

convergência europeia que garanta a 

transformação de uma visão minimalista de 

Estado a problemas muito isolados, centrado nas 

situações de maior pobreza, para uma visão de 

acesso universal a uma habitação adequada." 

O Ministro Pedro Nuno Santos, referiu que a 

pandemia veio apenas expor “as fragilidades e 

vulnerabilidades que os sistemas de habitação 

europeus foram acumulando (...) que se 

traduzem, essencialmente, num aumento das 

desigualdades e numa cada vez maior 

dificuldade de acesso (...) a uma habitação 

digna”.  

https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/descarbonizacao-dos-transportes-e-essencial-para-se-atingir-metas-da-neutralidade-carbonica/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/descarbonizacao-dos-transportes-e-essencial-para-se-atingir-metas-da-neutralidade-carbonica/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/descarbonizacao-dos-transportes-e-essencial-para-se-atingir-metas-da-neutralidade-carbonica/
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© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 

Neste sentido, o Ministro defendeu a 

necessidade de uma resposta europeia quanto à 

questão da habitação, que caraterizou como um 

direito social tão elementar e universal como o 

direito à saúde e à educação”. 

Mais informação em: 
https://twitter.com/iestruturas_pt  

∞ 

Nos dias 27 e 28.05.2021, teve lugar a 

Conferência sobre a Conectividade 

Internacional e a Plataforma Atlântica Europeia 

de Dados, numa organização conjunta do 

Ministério das Infraestruturas e da Habitação e 

da ANACOM, com o apoio da AICEP Global 

Parques. A conferência, que se realizou em 

modelo híbrido, pretendeu reforçar o papel da 

União Europeia como ator digital global, 

promovendo a conectividade internacional, 

dentro da UE e entre a UE e outros continentes 

e regiões.  

 

A iniciativa procurou promover a partilha das 

estratégias de várias partes interessadas 

nacionais e internacionais: operadores de redes, 

OTT, prestadores de serviços de armazenamento 

de dados, prestadores de serviços de 

interligação, fabricantes/fornecedores de cabos 

submarinos e promotores de projetos de cabo 

submarinos internacionais. 

Na Sessão de Abertura, o Secretário de Estado 

Adjunto e das Comunicações (SEAC), Hugo 

Santos Mendes, salientou a nossa dependência 

das comunicações eletrónicas, intensificada na 

pandemia e o papel fundamental das 

infraestruturas. Reforçou a ideia de que as 

infraestruturas não são uma questão nacional e 

que a competitividade e soberania da União 

Europeia dependem muito das suas ligações, 

sobretudo com o resto do mundo. 

 
© Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 

O SEAC acrescentou que Portugal apoia 

inteiramente a estratégia de liderança digital da 

Europa, referindo a assinatura, durante a 

Presidência Portuguesa, da Declaração 

Ministerial “European Data Gateways as a key 

element of the EU’s Digital Decade”. Finalmente 

realçou a importância dos cabos submarinos, da 

posição geoestratégica de Portugal, da 

contribuição nacional para a Plataforma EU-

Atlantic Data Gateway, que começa com o 

Ellalink, continua com o Anel CAM e certamente 

com muito mais iniciativas que se aguardam, 

afirmando-se comprometido nesse trabalho. 

https://twitter.com/iestruturas_pt
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O Ministro Pedro Nuno Santos encerrou a 

Conferência, reiterando o potencial 

geoestratégico de Portugal na economia de 

dados, e salientando que o Governo está a criar 

melhores condições para a amarração dos cabos 

submarinos e a instalação de “data centres”, 

num alinhamento entre transição digital, 

transição energética e industrialização do país. 

Concluiu, referindo acreditar que a conetividade 

internacional nos permitirá atingir uma maior 

diversidade e melhor inclusão, assim como 

sociedades mais seguras e resilientes para 

enfrentar o mundo digital em constante 

evolução. 

Mais informação em: 
https://twitter.com/iestruturas_pt  

∞ 

A 01 e 02.06.2021, no âmbito do evento 

Assembleia Digital 2021 - Leading the digital 

decade, a PPUE21 inaugurou, em Sines, o cabo 

EllaLink, a primeira ligação direta de alta 

velocidade por cabo submarino entre a Europa e 

a América Latina, considerada uma 

infraestrutura essencial para a interconexão 

digital e a transmissão de dados entre os dois 

continentes.  

O Evento de dois dias, que contou com a 

presença do Ministro Pedro Nuno Santos, 

decorreu em formato híbrido, a partir de Sines, 

onde ficará ancorado o cabo EllaLink, que 

garante a ligação a Fortaleza, no Brasil.  

Tratou-se de um momento estratégico para 

Presidência Portuguesa, reafirmando a 

relevância de Portugal e da sua posição 

geográfica para a expansão tecnológica e 

económica da Europa. 

Durante o evento, foi igualmente apresentada a 

Declaração de Lisboa, que enquadra um 

conjunto de princípios, garantias e direitos 

digitais, tendo em vista a promoção e proteção 

dos valores da União Europeia no espaço digital. 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/presidenc
ia-portuguesa-promove-o-evento-leading-the-
digital-decade-e-inaugura-ellalink-em-sines/ 

∞ 

A 16.06.2021, a PPUE21 organizou, em conjunto 

com a European Union Agency for Railways (ERA) 

o Lançamento do Inquérito Europeu sobre o 

Clima de Segurança Ferroviária, evento virtual, 

aberto a todos os profissionais da área 

ferroviária que trabalham na União Europeia e 

nos países da EFTA.  

 

Trata-se de um inquérito online, disponível na 

plataforma EUSurvey até 7 de outubro, nas 22 

línguas da União Europeia e acessível através de 

smartphone, tablet ou computador.  No discurso 

de abertura, o Ministro Pedro Nuno Santos 

referiu que “uma das nossas prioridades foi abrir 

https://twitter.com/iestruturas_pt
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um amplo debate sobre o setor ferroviário na 

Europa, um debate centrado na avaliação da 

eficiência do setor como um todo, no 

desempenho ambiental e na capacidade de 

realmente fornecer os serviços que são social e 

economicamente relevantes. (…) Este debate 

está a decorrer, com contributos de instituições 

europeias, como o Conselho Económico e Social, 

a Comissão e o próprio Conselho de Ministros”. 

“Claro, a indústria, os trabalhadores e cidadãos 

também têm expressado as suas opiniões. Há 

polémica, e a polémica é boa, porque leva a 

novas ideias e novas soluções.” 

Mais informação em: 
https://www.2021portugal.eu/pt/eventos/launch-
of-the-european-rail-safety-climate-survey/ 

∞ 

Nos dias 24 e 25.06.2021, realizou-se a viagem 

ao Porto dos Conselheiros das Representações 

Permanentes dos EM, dos Grupos de Trabalho 

dos Transportes e de Telecomunicações e 

Sociedade da Informação, acompanhados por 

elementos da COM e do Secretariado Geral do 

Conselho.  

No decurso desta deslocação, a PRES PT 

apresentou aos Conselheiros o panorama e as 

perspetivas para o setor de transportes, assim 

como as perspetivas para o setor Digital em 

Portugal.  

Foi, também, realizada uma visita às instalações 

do Ceiia – Centro de Engenharia e 

Desenvolvimento, durante a qual foram 

apresentados briefings, designadamente, sobre 

mobilidade e cidades sustentáveis, a área 

oceânica e o espaço, e aeronáutica e uma 

demonstração do 5G em tempo real. Foi feito um 

overview sobre os projetos em curso (CEiiA & 

NOS) e uma apresentação sobre Zonas 

Tecnológicas Livres (FTZ) e 5G. 

∞ 

Principais Deliverables 

25.01.2021: Adoção da posição do Conselho em 

primeira leitura sobre a proposta de 

Regulamento relativo aos direitos e obrigações 

dos passageiros dos serviços ferroviários, que 

visa, nomeadamente, reforçar os direitos dos 

passageiros com deficiência ou mobilidade 

reduzida,  facilitar o transporte de bicicletas nos 

comboios e uma maior proteção dos passageiros 

em caso de atraso, cancelamento ou 

discriminação. O PE adotou a proposta em 

segunda leitura, a 29.04.2021, a qual será 

posteriormente publicada no Jornal Oficial da 

União Europeia. 

 

 

10.02.2021: Após 4 anos de negociações no 

Conselho e 9 Presidências, foi alcançado acordo 

no COREPER I sobre os termos do mandato de 

negociação para iniciar os Trílogos com o PE, no 

âmbito da revisão das regras em matéria de 

proteção da privacidade e da confidencialidade 

na utilização dos serviços de comunicações 

eletrónicas (ePrivacy). 

 

15.02.2021: O Conselho aprovou medidas em 

matéria de faixas horárias e prorrogação de 

licenças e autorizações. 

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/01/25/improved-rail-passenger-rights-adopted-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/01/25/improved-rail-passenger-rights-adopted-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/02/15/covid-19-transport-measures-council-signs-off-on-slots-and-licences/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/02/15/covid-19-transport-measures-council-signs-off-on-slots-and-licences/


 
 

Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
 

Gabinete de Assessoria Técnica 

13 

 

 
O Regulamento (UE) 2021/250 do PE e do CONS 

de 16 de fevereiro de 2021, que altera o 

Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no 

que respeita à isenção temporária das regras de 

utilização das faixas horárias nos aeroportos da 

União devido à crise de COVID-19, permite a 

flexibilização dos requisitos aplicáveis à 

utilização das faixas horárias nos aeroportos, 

protegendo as companhias aéreas e evitando os 

danos ambientais que seriam causados pela 

operação de voos sem passageiros com o mero 

objetivo de conservar as faixas horárias no ano 

seguinte. 

O Regulamento (UE) 2021/267, de 16 de 

fevereiro de 2021 (Regulamento OMNIBUS),  

que estabelece medidas específicas e 

temporárias, no que respeita à validade de 

determinados certificados, licenças e 

autorizações, e ao adiamento de determinados 

controlos periódicos e da formação contínua nos 

domínios dos transportes rodoviários, 

ferroviários e por vias navegáveis interiores e da 

segurança marítima, em resposta às 

circunstâncias extraordinárias causadas pela 

persistência da crise da COVID-19, na sequência 

da negociação iniciada a 19 de Janeiro no GT 

Intermodal. 

 

22.02.2021: Harmonização Técnica de Veículos 

a Motor -  Adoção por unanimidade da mega 

Decisão do CONS relativa à posição a tomar, em 

nome da UE, no Fórum Mundial para a 

Harmonização das Regulamentações aplicáveis a 

Veículos, da Comissão Económica para a Europa 

das Nações Unidas.  

 

11.03.2021: CONS e PE alcançam acordo 

provisório sobre o Regulamento que institui o 

Mecanismo Interligar a Europa 2 (MIE), que 

integra o pacote legislativo do Quadro 

Financeiro Plurianual 2021-2027, e que 

prosseguirá o programa existente.  Em 24 de 

março o COREPER I confirmou o texto final de 

compromisso e, a 14 de junho, o Conselho  

adotou o Regulamento. 

 

O MIE 2 financiará projetos fundamentais nos 

setores dos transportes, da energia e do digital. 

Decorrerá de 2021 a 2027 e contará com um 

orçamento global de 33,71 mil milhões de euros 

(preços correntes).  

 

16.03.2021: O CONS adotou, em primeira 

leitura, o novo Programa Europa Digital. Este 

Programa impulsionará a transformação digital 

através do financiamento da implantação de 

tecnologia de ponta em domínios fundamentais 

como a inteligência artificial, a supercomputação 

e a cibersegurança. Com um orçamento de 7.588 

milhões de euros, será executado no período de 

2021-2027, com efeitos retroativos a 1 de 

janeiro. O Programa complementa uma série de 

outros programas de apoio à transformação 

digital, tais como o Horizonte Europa 

(investigação e desenvolvimento tecnológico), e 

os aspetos digitais do Mecanismo Interligar a 

Europa, fazendo parte do forte impulso da UE 

para tirar o máximo partido da digitalização em 

benefício das suas sociedades e economias, 

aumentar a autonomia em tecnologias 

essenciais e reforçar a competitividade. 

 

19.03.2021: Caixa de ferramentas comum para a 

conectividade (“Connectivity Toolbox”) - O  

“Special Connectivity Group”, copresidido por 

Portugal e pela Alemanha, chegou a acordo 

sobre as melhores práticas para a implantação 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0250&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=PT
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/06/14/eu-s-flagship-programme-connecting-europe-facility-2-0-adopted-by-the-council/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre-0
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre-0
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de redes fixas e móveis de muito alta 

capacidade, incluindo a tecnologia 5G, que visam 

ajudar os operadores a reduzir os custos de 

implementação, assim como a incentivar o 

investimento. O Comissário do Mercado Interno, 

Thierry Breton, referiu que a «Connectivity 

Toolbox is the result of Member States’ 

cooperation and commitment to remove 

obstacles and boost the deployment of very fast 

networks”. 

 

29.04.2021: A COM adotou a sua Comunicação 

“Legislar melhor: unindo forças para fazer 

melhor legislação”, iniciativa que abrange todos 

os domínios de intervenção da UE e visa 

assegurar a adoção de regulamentação que não 

vá além do necessário e permita reduzir ao 

mínimo possível os encargos administrativos e a 

burocracia a que estão sujeitas as empresas, os 

cidadãos e as administrações públicas. Visa, 

ainda, a transparência do processo de decisão e 

a participação dos cidadãos e das partes 

interessadas em todas as fases do processo 

legislativo e de definição de políticas.    

 

11.05.2021: CONS e PE adotaram o 

Regulamento (UE) 2021/694 de 29/04/2021 

que cria o Programa Europa Digital para o 

período de vigência do quadro financeiro 

plurianual 2021-2027. O Programa tem como 

objetivos gerais apoiar e acelerar a 

transformação digital da economia, indústria e 

sociedade europeias, para que os respetivos 

benefícios possam chegar aos cidadãos, às 

administrações públicas e às empresas em toda 

a União, e melhorar a competitividade da Europa 

na economia digital mundial, contribuindo, 

simultaneamente, para colmatar o fosso digital 

na União e reforçar a sua autonomia estratégica, 

através de um apoio holístico intersectorial e 

transfronteiriço e um contributo mais forte da 

União. 

02.06.2021: O COREPER II confirmou o amplo 

consenso anteriormente alcançado, na reunião 

do GT Questões Comerciais de 26 de maio, sobre 

a posição do Conselho quanto ao Instrumento 

Internacional de Contratação Pública (IPI), 

concedendo o mandato de negociação para 

iniciar trílogos com o Parlamento Europeu. 

 

03.06.2021: Na Sessão do CONS TTE 

Transportes, os Ministros adotaram uma 

Orientação Geral quanto à revisão da 

Regulamentação relativa ao Céu Único Europeu 

(Single European Sky - SES), ou seja, para as duas 

propostas que compõem este pacote legislativo: 

- Proposta de Regulamento do PE e do CONS 

sobre a Implementação do Céu Único Europeu; 

- Proposta de Regulamento do PE e do CONS que 

altera o Regulamento (UE) 2018/1139, no que 

diz respeito à capacidade da Agência da União 

Europeia para a Segurança da Aviação de agir 

na qualidade de órgão de análise do 

desempenho do céu único europeu. 

 

O objetivo da revisão passa por melhorar a 

gestão do espaço aéreo europeu e o sistema de 

serviços de navegação aérea com vista a 

aumentar a segurança, a eficiência e a 

capacidade do sistema para se adaptar às 

variações do tráfego, ao mesmo tempo que 

procura reduzir a pegada de CO2 da aviação.  

 

03.06.2021: o CONS adotou uma Orientação 

Geral quanto à Proposta de Diretiva do PE e do 

CONS que altera a Diretiva 2006/1/CE relativa ao 

aluguer de veículos sem condutor para o 

transporte rodoviário de mercadoria. O objetivo 

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-member-states-overcome-nine-year-blockade-on-procurement-instrument/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/06/03/single-european-sky-council-agrees-its-position-on-air-traffic-management-reform/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/clearer-rules-for-the-use-of-hired-lorries-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/clearer-rules-for-the-use-of-hired-lorries-council-agrees-its-position/
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da proposta é clarificar as regras atuais, 

assegurar um enquadramento regulatório 

uniforme e diminuir as restrições ao uso desses 

veículos. 

 
 

03.06.2021: no CONS TTE-Transportes foram 

adotadas as seguintes Conclusões Ministeriais: 

- Conclusões sobre “Impulsionar o transporte 

ferroviário para a vanguarda da mobilidade 

sustentável e inteligente”. As conclusões 

expressam as ambições comuns dos Estados-

Membros em matéria de transporte ferroviário e 

fornecem orientações para o trabalho em várias 

frentes neste domínio, desde a transferência 

modal ao investimento e à conectividade. 

- Conclusões sobre a Estratégia de Mobilidade 

Sustentável e Inteligente da Comissão: foi 

possível reunir consenso dos EM em torno de um 

projeto de conclusões onde os Ministros saúdam 

a apresentação da Estratégia e subscrevem a 

visão contida na mesma. 

 

14.06.2021: o Conselho adotou a Diretiva que 

estabelece medidas para facilitar a realização 

da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), 

que estabelece as novas regras aplicáveis aos 

procedimentos de concessão de licenças 

necessárias à execução de projetos no âmbito da 

implementação da RTE-T, assim como aos 

contratos públicos relativos a projetos 

transfronteiriços, com o objetivo de acelerar a 

conclusão da RTE-T. 

 

16.06.2021: o COREPER concedeu à PRES PT um 

mandato para negociação com o PE no âmbito 

da revisão do Regulamento  do PE e do CONS 

relativo ao Roaming nas Redes de Comunicações 

Móveis Públicas na UE. Esta proposta de 

Regulamento foi apresentada pela Comissão 

Europeia a 24 de fevereiro de 2021, atendendo a 

que as regras de roaming que se encontram em 

vigor expiram a 30 de junho de 2022. 

 

28.06.2021: foram adotadas as Decisões de 

Assinatura pelo Conselho, em nome da União, 

dos acordos de aviação negociados com 

Arménia, Qatar, Tunísia e Ucrânia. 

 

28.06.2021: O Conselho aprovou as Conclusões 

sobre o Relatório Especial n.º 05/2021 do 

Tribunal de Contas Europeu relativo ao 

Carregamento de veículos elétricos. 

 

30.06.2021: Após a adoção pelo CONS de uma 

Orientação Geral quanto à Proposta de Diretiva 

do PE e do CONS que altera a Diretiva (UE) 

2017/2397 no que respeita ao reconhecimento 

dos certificados de países terceiros no dia 3 de 

junho, o COREPER aprovou o acordo político com 

o PE. A proposta visa eliminar uma lacuna e 

permite que os EM continuem a usar nacionais 

não-UE nas vias navegáveis interiores. 

 

30.06.2021: O COREPER analisou positivamente, 

apenas com 5 votos contra e uma abstenção, o 

acordo global provisório obtido com o PE após o 

terceiro trílogo e longas 7 horas de negociação, 

sobre a proposta de Diretiva do PE e do CONS 

que altera a Diretiva 1999/62/CE relativa à 

aplicação de imposição aos veículos pesados de 

mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas (Diretiva Eurovinheta), cujo 

objetivo é fazer face às emissões de gases com 

efeito de estufa e outros impactos ambientes, 

congestão rodoviária e financiamento de 

infraestruturas rodoviárias. 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/rail-at-the-forefront-of-smart-and-sustainable-mobility-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/sustainable-and-smart-mobility-strategy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/06/14/trans-european-transport-network-council-gives-the-greenlight-for-quicker-permit-granting-procedures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/16/surcharge-free-roaming-council-agrees-its-position-on-continuation-and-revision-of-the-policy/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/international-aviation-council-greenlights-signing-of-major-agreements-with-four-countries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/international-aviation-council-greenlights-signing-of-major-agreements-with-four-countries/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9963-2021-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/30/third-country-certificates-in-inland-navigation-coreper-confirms-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Third-country+certificates+in+inland+navigation%3a+Coreper+confirms+agreement+with+the+European+Parliament
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/16/eu-road-charging-rules-eurovignette-presidency-reaches-informal-deal-with-the-parliament/
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∞ 

Outros dossiês em negociação 

 Proposta de Regulamento relativo à 

Governação de Dados (Ato de Governação de 

Dados - AGD). No CONS TTE – 

Telecomunicações, a PRES PT apresentou aos 

Ministros um relatório intercalar sobre o 

progresso alcançado nas negociações deste 

dossier e as principais questões ainda em 

aberto. O AGD faz parte da estratégia 

europeia para os dados e visa contribuir para 

o desenvolvimento da economia europeia de 

dados, graças à promoção da partilha 

voluntária de dados. A PRES PT apresentou 4 

propostas de compromisso sobre esta 

Proposta de Regulamento. 

 Proposta de revisão da Diretiva relativa a 

medidas destinadas a garantir um elevado 

nível comum de cibersegurança na União e 

que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148 

(Diretiva NIS 2). Encontra-se em negociação 

no GT Horizontal para os Assuntos Ciber, 

tendo sido objeto de um Relatório de 

Progresso no CONS TTE – Telecomunicações, 

tendo a PRES PT destacado a importância da 

cibersegurança e do crescente impacto dos 

ataques cibernéticos num momento em que 

as nossas sociedades dependem, cada vez 

mais, da digitalização. 

 Proposta de Regulamento relativo a um 

quadro para uma Identidade Digital 

Europeia. A Comissão apresentou esta 

proposta legislativa ao CONS TTE – 

Telecomunicações, a 4 de junho, referindo 

que visa “permitir aos cidadãos da UE 

retirarem o máximo possível da sua 

cidadania”. A proposta tem por base a 

experiência dos sistemas de identificação 

digital já em uso nos EM, procurando 

fomentar a sua transparência e 

interoperabilidade. A PRES Portuguesa 

coorganizou com a Comissão, em abril, um 

seminário sobre as opções de política a serem 

seguidas no desenvolvimento de uma 

identidade eletrónica europeia, e promoveu 

em sede GT Telecom uma primeira análise da 

proposta legislativa da COM e da respetiva 

avaliação de impacto. 

 

 Proposta de Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece regras 

harmonizadas em matéria de Inteligência 

Artificial (Regulamento Inteligência 

Artificial) e altera determinados atos 

legislativos da União – dada a natureza 

horizontal do diploma, encontra-se em 

discussão em várias formações do CONS, 

cabendo ao GT Telecom a canalização dos 

contributos das restantes formações. A PRES 

PT apresentou o relatório de progresso ao 

COREPER de 23 de Junho. 

 Proposta para um Regulamento do PE e do 

CONS sobre subsídios estrangeiros que 

distorcem o mercado interno. A PRES PT 

convidou a Comissão a apresentar e a 

fornecer algumas informações sobre a sua 

proposta de regulamento ao GTQC, a qual vai 

ser debatida no Grupo da Concorrência, 

tendo em consideração que a proposta 

aborda questões relacionadas com subsídios 

internacionais e também contratos públicos e 

é importante perceber as possíveis 

implicações e sobreposições com o futuro 

Regulamento IPI. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8724-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8640-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8640-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2663
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1982
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∞ 

Destaques - Iniciativas não legislativas 

5.01.2021: A Presidência Portuguesa apresentou 

aos EM, no GT Intermodal, as suas Prioridades, 

legislativas e não legislativas, no âmbito do 

Conselho Transportes, assim como os Eventos 

planeados. 

13.01.2021: A convite da Presidência 

Portuguesa, o Director-Geral da DG MOVE, 

Henrik Hololei, apresentou, no COREPER I a 

denominada “Sustainable and Smart Mobility 

Strategy” da Comissão Europeia. A Estratégia foi, 

na mesma data, apresentada pela COM no GT 

Intermodal. Em reuniões posteriores do GT 

Intermodal, a COM apresentou, com maior 

detalhe, partes específicas da Estratégia, 

designadamente, a dimensão digital e a diretiva 

da infraestrutura dos combustíveis alternativos e 

respondeu a questões colocadas pelos EM.  

 

26.01.2021: A COM procedeu, no GT 

Transportes Terrestres, a pedido da PRES PT, a 

um ponto de informação sobre a avaliação do 

impacto da pandemia Covid-19 no tráfego 

ferroviário, assim como das medidas dos EM ao 

abrigo do Regulamento (UE) 2020/1429 do PE e 

do CONS de 7 de outubro de 2020, que 

estabelece medidas temporárias relativas à 

aplicação de taxas de utilização da infraestrutura 

ferroviária para os serviços ferroviários nacionais 

e internacionais, de modo a garantir um 

mercado ferroviário sustentável tendo em conta 

o surto de COVID-19.  

 
© Gare do Oriente, Lisboa, Portugal – João Pimentel Ferreira 

14.04.2021: No GT Intermodal e a convite da 

Presidência Portuguesa, o Banco Europeu de 

Investimento fez uma apresentação sobre 

oportunidades de investimento para o setor dos 

transportes e a Comissão Europeia uma 

apresentação sobre instrumentos de 

financiamento europeus disponíveis para apoiar 

a Estratégia para uma Mobilidade Inteligente e 

Sustentável. 

 

26.05.2021: A COM procedeu a duas 

apresentações no GT Intermodal, uma sobre a 

Mobilidade Urbana, outra sobre a Revisão do 

TEN-T, ambas no âmbito da Sustainable and 

Smart Mobility Strategy. 

18.06.2021: Apresentação pela COM, na reunião 

do GT Transporte Terrestre, dos resultados da 

avaliação do Regulamento nº 913/2010 relativo 

à rede ferroviária europeia para um transporte 

de mercadorias competitivo, assim como os 

próximos passos previstos desenvolver, tendo 

em vista a apresentação da proposta legislativa 

na segunda metade de 2022.  

Na mesma reunião, a COM prestou informações 

sobre as atividades no Ano Europeu do 

Transporte Ferroviário, sobre as quais será, 

posteriormente, realizado um relatório de 

avaliação bem como um inquérito público de 

modo a avaliar as atividades; e, ainda, procedeu 

a um ponto de situação sobre a direção do 

programa “Shift2Rail”.  
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22.06.2021: A COM procedeu, no GT Intermodal, 

a uma apresentação sobre o Regulamento eFTI - 

informações eletrónicas sobre o transporte de 

mercadorias, com vista a preparar a sua 

implementação e aplicação, que tornará mais 

fácil às empresas de transporte de mercadorias 

prestarem informações às autoridades em 

formato digital, através da criação de um quadro 

jurídico uniforme para a utilização de 

informações eletrónicas sobre o transporte de 

mercadorias em todos os modos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


