
 
 

 

 
 

Ações de Formação - Parecer Prévio da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes 

 

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), no âmbito das competências que 

lhes estão legalmente cometidas, tem efetuado uma monitorização sistemática da 

implementação da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), bem como do Regulamento 

(CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007.  

Neste sentido, para cabal cumprimento da sua missão, e em ordem a corresponder às 

diversas solicitações que vêm sendo materializadas pelos stakeholders/partes 

interessadas, considera-se relevante promover o reforço das ações para esclarecer o 

enquadramento relativo às suas competências (emissão de parecer prévio vinculativo 

sobre peças de procedimento de formação dos contratos de concessão ou de prestação 

de serviços públicos, ou sobre alterações promovidas aos contratos em vigor), em linha 

com a informação1 oportunamente publicada e divulgada na 1.ª Conferência Nacional 

de Capacitação das Autoridades de Transportes2. 

Na prossecução deste objetivo, a AMT propôs-se a desenvolver várias ações de 

esclarecimento, conforme calendário indicativo abaixo, junto das Comunidades 

Intermunicipais, Áreas Metropolitanas e demais autoridades de transportes, 

percorrendo o país de norte a sul nos próximos meses, tendo hoje tido lugar a primeira 

dessas ações.  

CIM/AM Data a) 
LEZÍRIA DO TEJO 08/02/2018 

OESTE 16/02/2018 

REGIÃO DE LEIRIA 19/02/2018 

AREA METROPOLITANA DE LISBOA 20/02/2018 

REGIÃO DE COIMBRA 21/02/2018 

ALENTEJO CENTRAL 26/02/2018 

MÉDIO TEJO Em fevereiro. A confirmar  

ALENTEJO LITORAL Entre março e abril. A confirmar. 

ALTO ALENTEJO 07/03/2018 

BAIXO ALENTEJO Em março. A confirmar  

ALGARVE Em março. A confirmar  

REGIÃO DE AVEIRO 12/03/2018 

BEIRA BAIXA Em março. A confirmar  

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA Em março. A confirmar  

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO Em março. A confirmar  

AVE Em março. A confirmar  

ALTO MINHO Em abril. A confirmar  

CÁVADO Em abril. A confirmar  

TÂMEGA E SOUSA Em abril. A confirmar  

ALTO TÂMEGA Em abril. A confirmar  

VISEU DÃO-LAFÕES Em abril. A confirmar  

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES Em abril. A confirmar  

DOURO Em abril. A confirmar  
  

                                                        
1 http://www.amt-autoridade.pt/media/1505/site_informação_stakeholders.pdf 
2 https://gtatransportes.files.wordpress.com/2017/12/amt-conferencia-nacional-at1.pdf  

http://www.amt-autoridade.pt/media/1505/site_informação_stakeholders.pdf
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2017/12/amt-conferencia-nacional-at1.pdf


 
 

 

 
 

a) Datas sujeitas a confirmação, com possibilidade de realização de ação conjunta com duas ou mais CIM’s contíguas, 
no mesmo dia, se assim for entendido pelos interessados e por disponibilidade de calendário.  

 

Com esta iniciativa articulada com os objetivos do Grupo de Trabalho para a Capacitação 

das Autoridades de Transportes, criado pelo Despacho n.º 5947/2017, de 7 de junho de 

2017, dos Secretários de Estado das Autarquias Locais e Adjunto e do Ambiente e 

coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.3, a AMT pretende dar 

mais um passo na consolidação de uma estreita colaboração entre as diversas entidades 

públicas envolvidas, com o propósito de ajudar a reforçar a confiança na edificação de 

estratégias de politica pública e empresariais visando a competitividade e a coesão, de 

onde poderá decorrer investimento e, consequentemente, o emprego, o que 

consubstancia uma garantia assinalável de que o bem público da mobilidade eficiente e 

sustentável está a ser devidamente protegido. 

 

Lisboa, 8 de fevereiro de 2018 

                                                        
3 https://gtat.pt/  
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