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Evolução e Condicionalismos

Decréscimo da intervenção na regulação até ao 
mínimo indispensável, para garantir a satisfação do 
interesse público

Aumento das preocupações com a qualificação dos 
profissionais do sector e com a segurança do 
transporte

Alargamento das competências da administraAlargamento das competências da administraçção ão 
locallocal
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A Lei de Bases de Transportes Terrestres (Lei 10/90) desenhou 
novas formas de exploração de serviços de transporte

Concessão/contratação de serviços regulares urbanos e locais
pelo município;

Concessão/contratação conjunta por dois municípios;

Áreas metropolitanas de transportes.

A Lei n.º 159/99, alargou as competências dos municípios em matéria 
de planeamento, gestão e realização de investimentos transportes 
regulares urbanos e locais que se desenvolvam exclusivamente na área 
do município

Evolução e Condicionalismos



Nenhum destes regimes está ainda 
completamente concretizado….

donde….
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Evolução e Condicionalismos
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O RTA (1948) que continua a disciplinar o mercado do 
transporte regular de passageiros com a concessão de 
serviços (em linha ou em rede) como o principal 
instrumento para responder às necessidades de 
transporte das populações

Transportes urbanos / Transportes interurbanos

Evolução e Condicionalismos
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O Regulamento (CEE) n.º 1191/69 relativo a obrigações 
inerentes à noção de serviço público no domínio dos transportes 
ferroviários, rodoviários e por via navegável que permite:

Imposição de obrigações de serviço público/compensações
financeiras
Contratos de fornecimento de serviços

Evolução e Condicionalismos
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Evolução e condicionalismos

Está ainda em curso o processo legislativo comunitário para 
aprovação de um novo Regulamento com regras comuns de
contratação/adjudicação e compensação dos serviços de 
transporte público de passageiros

Várias propostas têm vindo a sofrer alterações significativas 
(desde 2000) pela Comissão e pelo Parlamento
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Evolução e condicionalismos

É objectivo deste regulamento a garantia de transportes seguros, 
eficazes e de qualidade, no âmbito de uma concorrência regulada:

Aplicável ao transporte por via férrea e por estrada (via navegável?)

Princípios

Contratação de serviços / regras do contrato de serviço público
Compensação financeira com regras definidas ou direitos exclusivos por
OSP
Concurso público com várias excepções (ainda sujeitas a muita propostas
de emenda) baseadas na pequena dimensão e valor da rede de  
serviços rodoviários, no facto do agente ser operador interno, em
casos de emergência e em serviços ferroviários
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Evolução e Condicionalismos

O TRP submete-se a:
Duas entidades competentes: 

Administração central – transportes interurbanos 
Administração local    – transportes nas áreas urbanas e escolar

Regras de concessão e exploração das “carreiras” pouco flexíveis

Preponderância da iniciativa do transportador na criação de novos serviços

Regras de limitação da concorrência (dt.º de preferência) que já não são
suficientes para garantir a rentabilidade do operador/concessionário

Desarticulação entre serviços e entidades intervenientes
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Carreiras concedidas pela DGTTF

1284463TOTAL
488EMPRESAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

1244375OPERADORES PRIVADOS
OPERADORESCARREIRASENTIDADES

Nº. deNº. de

TOTAL CONCESSÕES  (DGTTF)                                       4463
CARREIRAS LOCAIS (48,7%) *                                      2174

MUNICIPIOS COM TRANSPORTES URBANOS 64     
(4 destes serviços urbanos são assegurados por concessões da DGTTF)

* 1035 carreiras locais (47,6%) desenvolvem-se em 24 concelhos (9% dos que dispõem de  
carreiras locais).   Estes concelhos localizam-se maioritariamente no litoral e nas áreas de influência 
de Lisboa e Porto. Para além de Lisboa e Porto ( que têm as suas redes urbanas) existem 10 concelhos 
que não dispõem de carreiras de âmbito local.



Veículos Pesados de Passageiros
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9,310090Juntas de Freguesia
11,9814245Câmaras Municipais
15,07724124

Empresas 
concessionárias

ID. 
MÉDIAN.ºNº.TIPO

VEÍCULOSENTIDADES



Distribuição espacial da população
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Densidade  Populacional  2001
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Braga
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Porto
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Aveiro
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Lisboa
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Coimbra

Santarém

Bragança

Vila Real

Portalegre

Castelo Branco

Viana do Castelo

Densid.Populacional p/Concelho
<= 20 hab/km2
20 - 70
70 - 140
140 - 1000
1000 - 3000
> 3000

Fonte:  INE-Censos 2001; IGP-CAOP
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Variação População  1991- 2001
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Fonte:  INE-Censos 1991/2001; IGP-CAOP, 2005
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O Distrito de Bragança – demografia

Portugal Continental tem uma densidade populacional de 
111 hab/ km2

No distrito de Bragança este valor é de 23 hab /km2 e nas 
áreas não urbanas de 13 hab/km2.

Em 20 anos (1981 a 2001) o distrito perdeu 19% da sua 
população (35.000 hab.)

Diminuiu a população jovem (0-14 anos perdeu 35%) e 
aumentaram os idosos (pop. 65+ anos aumentou 24%); 
50% da população tem mais de 40 anos.
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O Distrito de Bragança – distribuição espacial da população



O Distrito de Bragança  - relações espaciais de dependência
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ACTIVOS  1991

a pé
65%

autocarro
6%

automóvel
23%

outro
6%

ACTIVOS 2001

a pé
39%

autocarro
4%

automóvel
52%

outro
5%

ESTUDANTES 1991

a pé
67%

autocarro
26%

automóvel
6%

outro
1%

ESTUDANTES 2001

a pé
50%

autocarro
28%

automóvel
21%

outro
1%
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O Distrito de Bragança  - situação actual

Os operadores têm dificuldade em adequar os seus serviços à baixa de procura,
embora mais de 65% das carreiras outorgadas pela DGTTF tenham menos de 30 km de 

extensão
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O Distrito de Bragança – situação actual

O serviço de transporte público 
rodoviário de passageiros 
sobrevive à custa do transporte 
escolar, onde os municípios 
gastam cerca de 2,5 M €, com 
tendência para estes custos 
aumentarem embora o número 
de alunos diminua.

Não ficam garantidas muitas 
das ligações inter-concelhias e 
os transportes locais durante os 
períodos de férias escolares.



Situação nas áreas rurais
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O processo de desertificação das áreas rurais, conjugado com o 
envelhecimento das populações, tem conduzido a uma desadequação 
entre a oferta e procura de transporte público, com reflexos:

Na sustentabilidade económica das empresas de transportes, que na     
procura de equilíbrio, tendem a reduzir a oferta ou a configurar os 
serviços para um nível quase regional

Na mobilidade das populações, que devido à redução da oferta e/ou à
configuração dos serviços, vêm a sua qualidade de vida degradar-se

Daí que…
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Situação nas áreas rurais

Com transportes públicos deficientes, muitas entidades recorrem á aquisição de
veículos, passando a fornecer o transporte, substituindo-se ao sistema de transporte 
público.
As próprias Câmaras Municipais, na falta de uma rede de transportes públicos que
assegure o transporte escolar, optam, por vezes, por, em vez de o contratar com as 
empresas de transportes, adquirirem veículos e tornarem-se elas próprias
transportadores, utilizando os veículos fora do horário do transporte regular de 
alunos para visitas de estudo, encontros desportivos , excursões de reformados, etç.

ASSIM….

Sem uma perspectiva sistémica, um conjunto de entidades, 
actuando casuisticamente, tem retirado passageiros às carreiras de 
transporte publico, contribuindo para a degradação do respectivo 
sistema
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Situação nas áreas rurais

Coloca-se, por isso, às entidades responsáveis, o desafio de  encontrarem soluções de 
transporte adequadas aos seus territórios, as quais poderão passar por;

Reestruturações das redes existentes,    e/ou

Soluções alternativas de transporte colectivo realizadas com recurso a veículos 
ligeiros

Com o objectivo de encontrar soluções de transporte sustentadas, a DGTTF tem 
incentivado a realização de estudos de mobilidade tanto para as áreas urbanas 
como concelhias e regionais.

Os apoios financeiros concedidos pela DGTTF no âmbito do PIDDAC,
atingiram desde o ano 2000, o montante de 1,2 milhões de euros.
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Situação nas áreas rurais
É necessário alterar o status quo do mercado do transporte regular, encontrando 
mecanismos que, resultantes das propostas emanadas dos estudos de mobilidade,
promovam o transporte de passageiros em meio rural, tais como:

Promover formas de “transportes colectivos flexíveis” (ou transportes colectivos a pedido, 
com características operacionais de maleabilidade na determinação dos percursos, horários e 
locais de tomada e saída de passageiros), ex. táxis colectivos

Estabelecer acordos entre entidades concedentes e operadores, com vista à manutenção de 
serviços (carreiras) e atribuição de compensações financeiras, nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 1191/69

Promover a aquisição de veículos adequados a serviços de menor procura

Reestruturação das redes e integração de serviços (escolares/regulares) 

Introdução de novas tecnologias
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Situação nas Áreas Rurais
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Situação nas áreas rurais

As Câmaras Municipais
em colaboração com os Operadores,

devem desenvolver estudos de mobilidade, 
para encontrarem as melhores soluções,

podendo contar com o apoio da 
DGTTF/IMTT


