Ações de Formação - Parecer Prévio da Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes
Tal como referido em anterior comunicado de 8 de fevereiro de 2018, a Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes (AMT), no âmbito das competências que lhes estão
legalmente cometidas, bem como em ordem a corresponder às diversas solicitações que
vêm sendo materializadas pelos stakeholders/partes interessadas, tem estado a
promover diversas ações de 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), junto das
Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas e demais autoridades de
transportes, quanto à aplicação 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.
Foram já realizadas as seguintes ações:
Datas

CIM/AM
OESTE

16 de fevereiro – Caldas da Rainha

LEZÍRIA DO TEJO

8 de fevereiro – Lisboa

AREA METROPOLITANA DE LISBOA

20 de fevereiro - Lisboa

REGIÃO DE LEIRIA

19 de fevereiro – Leiria

REGIÃO DE COIMBRA

15 de março – Coimbra

ALENTEJO CENTRAL

26 de fevereiro – Évora

ALTO ALENTEJO

7 de março – Portalegre

BAIXO ALENTEJO

8 de março – Beja

ALGARVE

14 de março – Faro

REGIÃO DE AVEIRO

12 de março – Aveiro

Seguir-se-ão as seguintes ações:
Datas

CIM/AM
MÉDIO TEJO

5 de abril –Tomar

BEIRA BAIXA

26 de março –Guarda

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

26 de março –Guarda

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

28 de março – Porto

AVE

28 de março – Porto

ALTO MINHO

28 de março – Porto

CÁVADO

4 de abril – Braga

TÂMEGA E SOUSA

28 de março –Porto

VISEU DÃO-LAFÕES

18 de abril –– Viseu

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Aguarda agendamento

DOURO

Aguarda agendamento

ALENTEJO LITORAL

Aguarda agendamento

ALTO TÂMEGA

Aguarda agendamento

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, a AMT
pretende dar mais um passo na consolidação de uma estreita colaboração entre as
diversas entidades públicas envolvidas em ordem a capitalizar as oportunidades que o
novo quadro legal oferece, potenciando um serviço público adequadamente estruturado,
sem redundâncias, e que permita servir, adequadamente e a custo justo, as populações.
O elevado nível de interesse na iniciativa, traduzido quer na afluência, quer na discussão
das matérias relevantes, é ilustrativa de que o ecossistema da mobilidade e dos
transportes em Portugal tem responsáveis capazes e motivados, o que reforça a
confiança na edificação de estratégias de politicas públicas 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, 21 de março de 2018

