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Unidade de Acompanhamento, Análise, Investigação e Partes Interessadas (MARS): 

A Unidade de Acompanhamento, Análise, Investigação e Partes Interessadas (MARS) monitoriza o 

sistema ferroviário e os seus organismos e assegura a ligação com as partes interessadas externas 

europeias, incluindo instituições de investigação e parceiros internacionais. As suas análises, estudos 

e relatórios baseados em factos são distribuídos tanto a nível interno como externo, a fim de permitir 

a tomada de decisões factuais para as partes interessadas, a Agência e a Comissão Europeia. A 

Unidade organiza e utiliza todos os meios e canais de comunicação externa. Além disso, a Unidade 

MARS gere as conferências e o centro de formação da Agência para uma ampla divulgação dos 

conhecimentos ferroviários. 

 

Mais especificamente, a Unidade MARS opera nos seguintes domínios: 

 

› Controlo de organismos ferroviários: acompanhamento das autoridades nacionais de segurança 

(ANS) e dos organismos notificados através de auditorias e inspeções, bem como dos organismos 

nacionais de investigação através da participação no processo de análise pelos pares;  

› Análise e avaliação económica: apoio analítico em toda a Agência e suas partes interessadas, a 

fim de fornecer provas objetivas e credíveis para a tomada de decisões. Abrange, em especial, as 

avaliações de impacto ex post e ex ante, o acompanhamento e a apresentação de relatórios 

(estatutários) sobre o sistema ferroviário, estudos específicos e análises de dados;  

› Investigação: coordenação das atividades de investigação no setor ferroviário para apoiar o 

progresso técnico do espaço ferroviário europeu único;  

› Relações com as partes interessadas, Academia e Comunicação (CAE):  cooperação com partes 

interessadas dentro e fora da UE, gestão das redes formais para as partes interessadas da UE 

(ANS, OIN e organismos representativos), comunicação interna e externa, incluindo publicações 

institucionais, relações com a imprensa e presença na Internet e nas redes sociais. A Academia 

da ERA organiza os eventos, as ações de formação e as conferências da Agência, continua a 

desenvolver o novo Centro de Conhecimento e promove uma educação ferroviária mais dedicada 

na Europa.  

 


