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Enquadramento

Plano Estratégico dos Transportes 2011-2015 (PET)

 Preparar a sucessão da aplicação do Regulamento de Transportes em 

Automóveis (RTA) para o regime instituído pelo Regulamento (CE) n.º 1370/2007

 Proceder   “a descentralização de competências na atribuição de serviços de 

transporte público regular de passageiros, por modo rodoviário, em todo o 

território municipal, para os respetivos municípios”.

 Instituir (de acordo com a “LBTT”) uma gestão supramunicipal do sistema de 

transportes, através de associações de Autarquias, o que “alavanca as 

potencialidades da planeada transferência de competências para o poder local”.

 Assegurar que a organização supramunicipal do sistema de transportes se 

baseie em estruturas já existentes de âmbito supramunicipal, “sem a 

necessidade de criar entidades nem encargos públicos adicionais”.
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Instrumentos regulatórios e jurídicos

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

(PETI 3+)

► Regulamento (CE) n.º 1370/2007: consagra o regime de abertura à

concorrência dos serviços públicos de transportes de passageiros e define o

modo de atuação das “autoridades competentes” na organização do mercado

dos transportes terrestres:

Aplica-se a serviços de âmbito local, urbano, suburbano, interurbano e de

longa distância e aos modos de transportes ferroviários, rodoviários e

fluviais

Pressupõe: a transferência de competências para os municípios, CIM e 

áreas metropolitanas;

Implica:

• Criar Autoridades de Transportes (AT) municipais e intermunicipais 

/metropolitanas;

• Contratualizar, através das AT, o Serviço Público de Transporte de 

Passageiros, até 2019, fixando OSP e definindo as respetivas 

compensações;

• Realizar concursos públicos para a escolha da empresa operadora.

► Novo Regime Jurídico dos Serviços Públicos de Transporte de 

Passageiros

3

Novembro 2015



Conteúdo do diploma

 As autoridades de 
transportes

 As competências 

 A articulação entre 
autoridades

 O financiamento

 Princípios de 
planeamento e 

coordenação dos SPTP

 “Níveis mínimos” de 
serviço público

 Serviços Públicos 
“Expresso”

 Regime dos Serviços 
Públicos de transporte 

flexível

 Organização do 
transporte escolar

 Condições de acesso à 
atividade e formas de 

exploração dos serviços

 Formas de 
contratação do SP

 Tipos de contratos

 Condições de imposição 
de obrigações de 

serviço público (OSP) e 
atribuição de 

compensações;

direitos exclusivos

Obrigações de 
informação e 

comunicação dos 
operadores e AT

 Relações contratuais e 
respetivas obrigações
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As autoridades de transportes
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Autoridades Área Geográfica/Serviços Articulação

Estado Âmbito Nacional (supletivo) Delegação/partilha de competências com 

IMT e/ou autoridade de transportes 

territorialmente competente.
Serviços Internacionais

Serviços Expresso

Serviços Ferroviários Pesados (CP e Fertagus)

Metros de Lisboa, Porto, Margem Sul e 

Mondego

Delegação/partilha de competências com 

autoridade de transportes territorialmente 

competente.
Carris e STCP

Transtejo e Soflusa

Municípios Serviços de âmbito municipal Delegação/partilha de competências com 

CIM/AM ou outros Municípios.

Comunidades Intermunicipais (CIM) Serviços de transporte de âmbito 

supramunicipal

Partilha de competências com municípios ou 

CIM/AM contíguas (supra-regional)

Áreas Metropolitanas (AM) Serviços de transporte de âmbito 

supramunicipal

Os municípios podem associar-se e podem delegar em comunidades intermunicipais ou áreas 

metropolitanas as respetivas competências em matéria de serviços públicos municipais



Condições de acesso à atividade e formas de exploração dos 

serviços

O serviço público de transporte de passageiros pode ser explorado:

► diretamente pelas autoridades de transportes competentes, com recurso a meios 

próprios (caso dos serviços municipalizados)

► por atribuição das AT, através da celebração de contrato de serviço público:

• a operadores internos

• a outros operadores de serviço público

► através de uma autorização, 

no caso dos serviços “Expresso”

Os contratos de serviço público podem abranger uma linha, um conjunto de 

linhas, ou uma rede que abranja a área geográfica de uma ou mais 

autoridades de transportes

“Operador interno” - qualquer operador  
de serviço público que constitua uma 
entidade juridicamente distinta, sobre a 
qual uma autoridade competente exerce 
um controlo análogo ao que exerce sobre 
os seus próprios serviços
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• a definição dos serviços: cobertura 
espacial e temporal da procura/oferta, tarifário, 
bilhética…

• os meios afetos: material circulante e 
infraestruturas de apoio.

• o regime de partilha de riscos

• as Obrigações de Serviço Público (OSP) 
e os direitos exclusivos

• o modelo financeiro: tarifas, 
receitas/proveitos, remunerações

• o esquema de incentivos e penalidades

Conteúdo geral dos contratos

a duração do contrato as condições de alteração durante a vigência a fiscalização

• os parâmetros de qualidade do serviço 
pretendidos: fiabilidade, pontualidade, 
taxa de ocupação, limpeza e conservação 
dos veículos…

• os padrões de qualidade ambiental 
pretendidos: especificações técnicas e 
funcionais dos veículos, idade da frota…

• a informação e promoção; marketing, 
comunicação de perturbações nos 
serviços, relações públicas…

• a monitorização
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Regime transitório

Para todos os estados europeus, o prazo limite de cumprimento do Regulamento          
n.º  1370/2007 é 3 de dezembro de 2019.      

Em Portugal, no período de transição  (2009 – 2019) subsistirão grande parte das 
concessões atribuídas ao abrigo do regime atual do RTA.  

Os títulos de concessão atribuídos ou renovados ao abrigo do RTA mantêm-se em vigor 
de acordo com o quadro seguinte
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Podem, no entanto, ser emitidas autorizações provisórias para 
prolongamento dos prazos resultantes deste quadro

Atribuição/ renovação

Prazo

Fim de prazo de validade

(o que ocorrer primeiro)

Atribuídos por 10 anos Até fim de 10 anos ou até 3 de dezembro de 2019

Renovados por 5 anos Até fim de 5 anos ou até 30 de junho de 2016
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Tramitação do Regime Transitório
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As autoridades de transporte poderão autorizar  a manutenção dos títulos de concessão para a 
exploração de serviços públicos de transporte rodoviário, em regime provisório, não podendo o 
prazo de vigência das autorizações provisórias ultrapassar a data de 3 de dezembro de 2019

Definição do âmbito de competências 
entre autoridades de transportes 

(municípios/CIM/AM)

Celebração de contratos 
interadministrativos entre 

autoridades de transportes

Comunicação da assunção da 
qualidade de autoridade de 

transportes

Autoridades de Transportes
(Municípios/CIM/AM)

Carregamento de informação de 
serviços de transporte para validação 

pela autoridade de transportes

Decisão e Emissão de autorizações 
provisórias

Operadores de Transportes

Validação da oferta assegurada pelos 
operadores de transporte na área de 

competência
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No prazo de 90 dias após a entrada em vigor do RJSPTP são registados no SIGGESC:

• Todos os serviços de transportes rodoviários abrangidos pelo Regulamento de Transportes em

Automóveis (RTA) e que efetivamente se encontrem em exploração.

Desse registo constam dados alfanuméricos e geográficos relativos a percursos, paragens e horários,

bem como títulos de transporte e tarifários.

O incumprimento desta obrigação dos operadores tem como consequência o cancelamento dos

serviços de transporte rodoviários não comunicados e o impedimento da emissão de autorizações

provisórias.

No prazo de 90 dias após a prestação da informação, as autoridades de transportes competentes,

procedem à validação da informação registada

Registo da informação no SIGGESC e validação
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Articulação entre Autoridades de Transporte
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As autoridades de transporte, previamente ao exercício das suas competências ou tomada de 
quaisquer decisões relativas a carreiras, linhas ou redes de transportes específicas, devem 
articular-se internamente, definindo:

Se os serviços de transporte de âmbito municipal são geridos pelos municípios 
territorialmente competentes ou são geridos, unicamente ou de forma partilhada, pela 
entidade supramunicipal em que se integram (Comunidades Intermunicipais ou Áreas 
Metropolitanas); 

Se os serviços de transporte de âmbito intermunicipal são geridos pela entidade 
supramunicipal territorialmente competente, de forma exclusiva ou partilhada com os 
municípios; 

Se os serviços de transporte inter-regional são geridos de forma partilhada entre entidades 
supramunicipais confinantes, de forma exclusiva ou partilhada/articulada com os 
municípios. 

Às autoridades de transportes caberá  
estudar cuidadosamente as situações existentes no seu território e 

em cooperação com os operadores
gerir a transição para a plena aplicação do Regulamento.
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