
Novembro de 2015

Maria Isabel Seabra

icseabra@imt-ip.pt

Regime Jurídico do Serviço Público

de Transporte de Passageiros
Autoridades de transportes

mailto:icseabra@imt-ip.pt
mailto:icseabra@imt-ip.pt
mailto:icseabra@imt-ip.pt


Articulação entre Autoridades de Transporte
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As autoridades de transportes, previamente ao exercício das suas competências ou 
tomada de quaisquer decisões relativas a carreiras, linhas, redes, serviços de 
transportes específicos, devem articular-se internamente, fixando de que forma 
pretendem que as competências sejam exercidas:

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)? 

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

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

Recorda-se que provisoriamente e 

enquanto as novas autoridades não se 

constituírem o IMT mantém a gestão 

das concessões existentes



A delegação de competências dos municípios nas CIM/AM

pode ser recomendável porque:

• O planeamento integrado das linhas numa lógica de rede pode

trazer vantagens e melhorias significativas a nível do serviço

prestado;

• O esforço de aprendizagem e concentração de knowhow

relativamente ao modelo de planeamento e gestão dos serviços fica

centralizado numa única entidade permitindo uma maior

especialização técnica da equipa;

• Diminui o número de interações entre autoridades de transporte

porque uma única autoridade gere um número mais significativo de

carreiras.

• O âmbito territorial mais alargado potenciará as economias de

escala dos contratos de serviço público a celebrar

Caberá aos municípios e 
CIM/AM avaliar, caso a 
caso, que serviços 
deverão manter-se sob 
tutela municipal e quais 
poderão ter uma tutela 
intermunicipal

Na generalidade dos concelhos será possível encontrar serviços

de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional.

O planeamento das redes implica a articulação entre diferentes

autoridades de transportes.

Gestão municipal ou intermunicipal dos serviços de transporte 
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Delegar competências nas CIM/AM, implica que os municípios

• definam canais de articulação (comunicação/circulação de

informação) entre Municípios - CIM e vice versa, relativamente

aos serviços de transporte que sirvam o seu território;

• possam manter a gestão de um conjunto de linhas, se assim o

entenderem;

• Possam em qualquer momento, recuperar as competências

sobre os serviços que tenham delegado na CIM/AM.

Gestão municipal ou intermunicipal dos serviços de transporte 

Em concelhos ou centros urbanos de média ou grande  dimensão em que existam 
serviços de transportes urbanos com alguma complexidade, pode justificar-se que a 
competência sobre os serviços de âmbito municipal seja assumida desde logo pelos 
municípios
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Às autoridades de transportes caberá  
estudar cuidadosamente as situações existentes no seu território e, 

em cooperação também com os operadores, tomar decisões sobre a delegação de 
competências e gerir a transição para a plena aplicação do Regulamento.



Sobretudo nas áreas metropolitanas, é recomendável a gestão de nível
intermunicipal, sem prejuízo da necessidade de se assegurar uma gestão partilhada
e/ou coordenada com os municípios e de ser possível a gestão, por estes, de linhas
claramente consideradas de âmbito meramente local.

Tal resulta da necessidade de se atender:

 à complexidade e densidade da rede,
 à integração física, tarifária e lógica de vários modos de transporte,
 à forte intermodalidade e pendularidade, e
 à existência de interfaces de âmbito regional e nacional.

Existem outras áreas do território nacional, também intensamente ocupadas, onde
poderão ocorrer situações próximas destas.

Gestão dos serviços de transporte nas áreas metropolitanas

IMPORTANTE: 

As competências territoriais não são exclusivas, devendo ser exercidas 
de forma partilhada.
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• Planeamento e desenvolvimento dos serviços, equipamentos e infraestruturas

• Coordenação, organização e articulação dos serviços e determinação de 

obrigações de serviço público e respetivas compensações financeiras;

• Exploração através de meios próprios e/ou atribuição a operadores de 

transporte através de contratos de serviço público; 

• Investimento nas redes, equipamentos e infraestruturas 

• Financiamento incluindo as obrigações de serviço público, redes, 

equipamentos e infraestruturas

• Fixação dos regimes tarifários 

• Fiscalização e monitorização da exploração 

• Divulgação dos serviços

Competências das autoridades de transportes

Em matéria de serviço público de transporte de passageiros e de 

acordo com o regime jurídico:
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Autoridades de transportes e mobilidade
Competências, meios, modos e serviços

Modos de transporte públicos e modos suaves

TP regular Transp. partilhadosOutros: táxi, escolar, turístico, a pedido TI

Planeamento
acessibilidades / redes e serviços de 

transportes

integração  / coordenação intermodal

Gestão das acessibilidades
circulação e estacionamento 

interfaces

Financiamento
fixação de preços e tarifas

Observação  

monitorização

Organização 

do mercado

autorização/ 

contratualização de 

serviços/

regulação

Gestão da mobilidade
Novas mobilidades/ novas tecnologias/ informação e 

comunicação/ participação/

/promoção e divulgação

Fiscalização

Potenciais atribuições e competências *

+

* Segundo as boas práticas de autoridades europeias
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a articulação e otimização da exploração do SPT, no seu conjunto, 

independentemente da sua finalidade, natureza ou tipo de exploração

TP regular transporte flexível (a pedido) táxi, transporte escolar, partilhado, turístico  

de todos os modos de transporte

Fixar critérios e parâmetros para níveis mínimos de serviço público

cobertura 

espacial
cobertura
temporal

comodidade
dimensionamento  do  

serviço
informação

As autoridades de transportes devem assegurar
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Princípios de planeamento e coordenação do SP

A implementação dos níveis mínimos de serviço público deve ocorrer de forma

progressiva até dezembro de 2019
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Na etapa de transição, as novas autoridades de transporte deverão adquirir capacidade

institucional e competências técnicas necessárias ao desenvolvimento das tarefas iniciais

de implementação do RJSPTP.

O objetivo central é, para além disso,adquirir as competências necessárias à condução das

fases seguintes de aplicação do regime que pressupõem: o planeamento de redes e serviços

de transportes, a respetiva contratualização e gestão.

Criação da estrutura organizativa

Desenho da distribuição de competências e 
processos de articulação

Obtenção da informação de base

Capacitação das equipas técnicas

C
ap

ac
it

aç
ão

Capacitação das autoridades de transportes
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Criação de 
estruturas 

organizativas

Desenho da 
distribuição de 
competências e 

processos de 
articulação 
vertical e 
horizontal

• As CIM/AM e municípios precisam de adaptar a estrutura da

organização às novas competências de gestão e

planeamento das redes de transportes.

• Assumir a função de autoridade de transportes implica a

constituição de uma estrutura e equipa dedicadas aos

transportes e mobilidade.

• A dimensão da equipa e as valências técnicas a assegurar

dependem das competências que forem assumidas pela

autoridade.

Importa definir a organização interna de cada autoridade de

transportes e as modalidades de:

• Articulação vertical: entre autarquia(s) e CIM(s), e IMT

• Articulação horizontal: entre autoridades do mesmo nível

e, na estrutura interna (e.g., na Câmara Municipal ou CIM),

entre o departamento responsável pela gestão e

planeamento das redes de transportes e os restantes

departamentos.

Definir a estrutura organizativa e o desenho institucional.

Capacitação  institucional das autoridades de transportes
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Capacitação das 

equipas técnicas
Pode ser desenvolvida de forma gradual, à medida que se
assumam as competências da autoridade de transportes.

• Compreensão da organização da oferta e da 
procura de transportes, quanto ao serviço 
que é proporcionado pelos operadores, 
nomeadamente recorrendo às 
potencialidades do SIGGESC e sistemas de 
recolha de informação (inquéritos, 
entrevistas…..)

• Análise  e desenho de redes e serviços 
utilizando instrumentos técnicos e 
metodologias de suporte adequadas

• Definição, da rede e serviço público de 
transportes e das condições de 
intermodalidade.

• Contratualização da rede e serviços

• Gestão e Monitorização dos contratos

Capacitação  técnica das autoridades de transportes
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• Validação das redes de transportes 
carregadas no SIGGESC e articulação com 
os operadores de transporte, de modo a 
garantir que a informação registada 
traduz o serviço oferecido

• Elaboração das autorizações provisórias 
e correta especificação dos termos em 
que estas são atribuídas

• Comunicação com as diferentes 
autoridades de transportes, de modo a 
compreender a articulação entre os 
diferentes serviços de transporte.

Deve apostar-se na criação de recursos técnicos para a concretização:

das etapas “core” das etapas de suporte



Os dados registados pelos operadores de transporte são 

fonte de informação sobre a oferta e a procura de 

serviços, muito valiosa para as competências a exercer 

pelas autoridades de transporte. 

Dados geográficos e alfanuméricos de caracterização de cada carreira e das respetivas 

paragens

Títulos de transporte e tarifários disponibilizados

Anualmente, o número de passageiros e passageiros.km transportados e um conjunto 

de indicadores de produção: número de lugares.km e de veículos.km, oferecidos e

produzidos, bem como a velocidade comercial média e o consumo médio por 

quilómetro

Extensão e tempo médio de percurso e horários praticados 

Anualmente, receitas e vendas tarifárias, custos diretos e indiretos da operação, 

segundo as normas contabilísticas aplicáveis

Características dos veículos utilizados, incluindo a lotação e o tipo de combustível

Informação registada no SIGGESC
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Capacitação de quadros 

da  AC e AL

1. Formações nacionais

2. Transferência de 

conhecimentos

de autoridades 

europeias com 

experiência 

consolidada de 

contratualização

Formação

1. Guião de suporte à 

aplicaçãodo Regime 

transitório e

Linhas orientadoras e 

recomendações

2. Guião sobre 
contratualização

(fases de concurso,

avaliação de propostas, 

execução do  contrato) 

cadernos de encargos tipo, 

indicadores, processos  e

Metodologias de avaliação 

de redes e serviços

Instrumentos

1. Sistema de 

Informação 

Nacional sobre as 

redes e serviços
(consolidação do 

SIGGESC)

Disponibilização de 

dados e de 

informação

Estatísticas do 

sistema

Sistema de Informação

Apoio às autoridades de transporte

O papel do IMT
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