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PRÉ-AVISO DE
LANÇAMENTO DE
PROCEDIMENTO
N.º 2 do artigo 7.º,
do Regulamento
(CE) n.º 1370/2007
Até 31 de janeiro, 16 das 21
Comunidades Intermunicipais
do Continente, representando
140 municípios com contratos
interadministrativos de
delegação de competências,
tinham publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, um
pré-aviso de procedimento de
concurso para a contratação de
serviços públicos de transportes
de passageiros.
Dos municípios que exercem
diretamente as competências de
autoridade de transportes nos
respetivos territórios, 7 também
publicaram o pré-aviso.
Dos 243 municípios do
Continente integrados em CIM,
96 não delegaram competências
na respetiva CIM nem
publicaram o pré-aviso.
As Áreas Metropolitanas de
Lisboa e do Porto, que
representam 31 municípios com
contratos interadministrativos,
efetuaram igualmente as
respetivas publicações.
Recorda-se que a publicação do
pré-aviso é obrigatória, de
acordo com n.º 2 do artigo 7.º,
do Regulamento (CE) n.º
1370/2007.
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Fundo para o Serviço Público de Transportes

FINANCIAMENTO REGULAR A ATRIBUIR EM 2018
O IMT publicou uma listagem indicativa provisória do financiamento
regular a atribuir aos Municípios integrados em Comunidades
Intermunicipais (disponível no site do IMT e em www.gtat.pt).

A listagem será revista com base nas informações respeitantes a
contratos interadministrativos e autorizações de transferência de
financiamento para as CIM, prestadas pelos municípios até ao próximo
dia 28 de fevereiro de 2018. Até à presente data o IMT validou e
publicitou 172 contratos interadministrativos.
O financiamento que pode ser atribuído a cada município é composto
por uma parcela de valor fixo (A), igual para todos os municípios, e
uma de valor variável (B) determinada em função da chave de
repartição do FEF. Caso o município autorize a transferência para a
respetiva CIM estes montantes são majorados em 50% (C).
O Montante Global disponível para atribuição aos municípios em
2018 é de 2 milhões de euros (243 municípios).

1) Componentes do financiamento:

A=

40% x Montante Global
Nº de municípios integrados em CIM

B=

60% x Montante Global x (% FEF)

C=

50% x (A + B)

2) Processo de decisão:
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NORMAS DE QUALIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO
As normas são documentos elaborados por Comissões Técnicas de peritos representativos de todas
as partes interessadas na matéria sendo uma referência idónea no mercado a que se destina. São
usadas em processos de legislação, de acreditação, de certificação, de metrologia, de informação
técnica e de relações comerciais Cliente – Fornecedor
Pedro Pereira | Presidente da CT148

As normas de qualidade no serviço de transporte
público de passageiros, publicadas pelo IPQ,
apresentam uma estrutura relativa às características
e fornecimento do serviço útil para este efeito.
Estas normas, divididas por modo de transporte e
tipologia de serviço, definem um conjunto de
requisitos quantitativos e qualitativos, agrupados
em oito caraterísticas de qualidade, e as
metodologias a utilizar para medir a qualidade do
serviço dividem-se entre medições diretas do
desempenho (através de indicadores), inquéritos
por cliente mistério e inquéritos de satisfação.
Num momento em que as Autoridades de
Transporte
preparam
o
lançamento
dos
procedimentos contratuais para as futuras
concessões, as normas podem servir como
referencial para os níveis de serviço a contratar, ou
mesmo ser a certificação pela norma, passada por
entidade certificadora competente, o requisito
exigível ao operador.
A CT148 - Comissão Técnica responsável
pelos transportes, logística e serviços,
publicou um conjunto de normas que
definem as caraterísticas e fornecimento de
serviço a ter em consideração para que dado
serviço de transporte público de passageiros
possa ser considerado de qualidade. Estas
normas estão divididas por modo e por
tipologia de serviço (exemplos: autocarros
urbanos e interurbanos, rede de metro,
serviço ocasional e regular especializado).

A preparação de um Caderno de Encargos para a
concessão do transporte público envolve muitos
fatores, entre eles, toda a componente jurídica e
financeira do contrato.
No entanto o objetivo central da concessão, que tem
de ser traduzido no caderno de encargos, prende-se
com a prestação do serviço em si e divide-se em três
grandes componentes:

A descrição do serviço, incluindo a área geográfica,
o período de operação e os títulos de transporte que
dão acesso ao serviço;
‒ Os níveis de qualidade pretendidos, em termos
do
serviço
oferecido,
da
informação
disponibilizada, dos horários e dos tempos de
percurso, do conforto e da segurança;
‒ As metodologias a utilizar para verificar o
cumprimento
dos
requisitos
contratuais
incluindo formas de verificar se o serviço
prestado vai de encontro às expetativas dos
clientes.

Vantagens de utilização das Normas
O uso das normas para este efeito, além do facto das
mesmas terem sido elaboradas por um conjunto de
peritos e refletirem já os requisitos exigíveis em
termos de qualidade de serviço sem ser preciso
definir novos requisitos, têm a vantagem de
uniformizar as exigências contratuais a exigir aos
operadores nos diversos procedimentos facilitando
a elaboração de propostas e a gestão futura por
parte de operadores, nomeadamente daqueles que
se queiram candidatar a mais do que uma área
geográfica.
Outra das vantagens é que as normas não são
estáticas, elas são revistas periodicamente de cinco
em cinco anos, garantindo a atualização dos
requisitos face à evolução natural daquilo que é
exigível.
Para os clientes seria, também, uma forma de
garantir um padrão de qualidade no serviço de
transporte independente da localização geográfica
onde o cliente pretende utilizar o serviço. Por
último, a uniformização dos requisitos exigidos e
das métricas de monitorização, permitiriam o uso
de ferramentas de ‘benchmarking’.
Para mais informação, consultar o site do IPQ em
www.ipq.pt.
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