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A Europa tem de reduzir mais e mais rapidamente as emissões
geradas pelos transportes.
As emissões provenientes dos transportes representam
um quarto das emissões de gases com efeito de estufa na
União Europeia e continuam a aumentar. O Pacto Ecológico
visa reduzi-las 90 % até 2050.
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Rumo à era digital
• Mobilidade automatizada e sistemas
inteligentes de gestão do tráfego rodoviário
para transportes mais eficientes e mais limpos.
• Desenvolvimento de aplicações inteligentes e de
soluções de mobilidade como serviço.

A reforma do Céu
Único Europeu
ajudará a reduzir até
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Transporte de mais mercadorias por via ferroviária ou
aquática. Redução significativa das emissões do transporte
aéreo, a custo zero para os consumidores e as empresas,
graças ao Céu Único Europeu.
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 umento da oferta de combustíveis alternativos sustentáveis no
A
setor dos transportes
Até 2025, serão necessárias cerca de um milhão de estações de reabastecimento e de recarga
públicas para os 13 milhões de veículos sem emissões ou com baixo nível de emissões que
se preveem em circulação nas estradas europeias.
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Fonte: European Alternative Fuels.

13

milhões
em 2025

ISBN 978-92-76-13944-7
ISBN 978-92-76-13911-9

Alargamento do
comércio de licenças
de emissão ao setor
marítimo

Print
PDF

Fim das
subvenções a
combustíveis
fósseis

doi:10.2775/389599
doi:10.2775/201103

NA-02-19-958-PT-C
NA-02-19-958-PT-N

Incidência nos preços do impacte no ambiente

Redução da poluição
O Pacto Ecológico incidirá nas emissões, no
congestionamento urbano e na melhoria dos
transportes públicos.
Precisamos de:

Veículos com baixo nível
de emissões

 m quadro normativo mais estrito da poluição
u
automóvel;
reduzir a poluição nos portos da UE;
 elhorar a qualidade do ar nas imediações dos
m
aeroportos.

