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Dimensão do Ecossistema – c. 29,000 entidades

1. Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes

• Empresas gestoras da 
infraestrutura 
Rodoviária;

• Sistema Eletrónico 
Europeu de Portagens;

• Escolas de Condução;
• CITVs;
• Rent-a-car;
• Transporte em táxi;
• TVDE;
• Transporte rodoviário de 

passageiros e de 
mercadorias;

• Sistemas de bilhética e 
de suporte à mobilidade.

• Empresa gestora da 
infraestrutura ferroviária 
pesada;

• Transporte ferroviário de 
passageiros e de 
mercadorias;

• Metro, metro ligeiro de 
superfície e elétricos 
urbanos;

• Transporte por cabo.

• Empresas gestoras das 
infraestruturas portuárias;

• Prestadoras de serviços 
de atividades portuárias;

• Armadores e gestores de 
navios;

• Transporte marítimo de 
passageiros e de 
mercadorias;

• Transporte fluvial de 
passageiros e de 
mercadorias.



4

Para 2019 a AMT identificou estes como os principais desafios para o Ecossistema:

1. Consolidação de estabilidade do ponto de vista regulatório;

2. Abertura e consolidação dos Mercados;

3. Desenvolvimento e promoção a coesão económica, social, ambiental e territorial do ecossistema 
e recuperação do atraso e desequilíbrios;

4. Digitalização da Economia e Inovação;

5. Descarbonização;

6. Defesa do consumidor.

2. Desafios do Ecossistema
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Para 2019 a AMT definiu os seis grandes objetivos estratégicos que se elencam em seguida:

1. Promover uma regulação económica potenciadora da eficiência ambiental e da coesão
territorial;

2. Prosseguir uma supervisão dos mercados da mobilidade promotora da qualidade do
serviço público e da transparência;

3. Fomentar a existência de um ambiente concorrencial e de abertura dos mercados da
mobilidade que promova a concorrência não falseada;

4. Promover o reforço da defesa dos direitos dos consumidores e utilizadores;

5. Avaliar o enquadramento dos novos paradigmas da mobilidade e da digitalização da
economia face à legislação em vigor, com vista à apresentação de propostas legislativas;

6. Consolidar a comunicação e cooperação institucional.

3. Objetivos Estratégicos
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3.1. Regulação Económica Potenciadora da Eficiência 
Ambiental e da Coesão Territorial

Com este objetivo estratégico pretende-se promover um ambiente favorável ao investimento
sustentado e estruturado, reduzir as disparidades e aumento da competitividade e coesão e assegurar
um desenvolvimento sustentável e equilibrado do território.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Contributos para as políticas públicas sobre a transição energética no contexto do ecossistema da
mobilidade e dos transportes;

• Avaliação do Contrato Programa Estado-IP para aferir do cumprimento das obrigações de serviço
público;

• Regulamento que estabelece os procedimentos e os critérios para determinar se o equilíbrio
económico de um contrato de serviço público de transporte ferroviário é suscetível de vir a ser
comprometido por um novo serviço de transporte ferroviário de passageiros.
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3.2. Supervisão Promotora da Qualidade do Serviço 
Público e da Transparência

Com este objetivo estratégico pretende-se a criação de valor acrescentado para os setores regulados,
contribuir para a promoção de um serviço público de melhor qualidade e garantir maior transparência
na atuação dos operadores.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Supervisão do cumprimento das regras e princípios gerais tarifárias e de reporte de informação
sobre o transporte público de passageiros, bem como, a avaliação dos impactos do PART (Programa
de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos);

• Realização de auditoria à execução de um conjunto de projetos de investimento na infraestrutura
ferroviária;

• Elaboração do primeiro relatório de diagnóstico de caracterização do mercado do transporte fluvial
de passageiros e mercadorias em Portugal.
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3.3. Ambiente Concorrencial e Abertura dos Mercados 
da Mobilidade

Com este objetivo estratégico pretende-se identificar as práticas restritivas da concorrência, melhorar
as condições de mercado para os consumidores e utentes e ainda consolidar um ambiente propício do
investimento produtivo na economia.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Ações de supervisão relativas a contratos em vigor e a alterações e adjudicações em curso, não
comunicadas à AMT, para aferição do cumprimento dos requisitos legais e contratuais;

• Diagnóstico ao setor das concessões e subconcessões rodoviárias;

• Acompanhamento da implementação do “Quarto Pacote Ferroviário”.
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3.4. Direitos dos Consumidores e Utilizadores

Com este objetivo estratégico pretende-se garantir um melhor serviço público de transporte, através
da adoção de mecanismos que permitam o exercício dos direitos legalmente consagrados para os
utilizadores e do desenvolvimento dos poderes de auditoria, inspeção e fiscalização.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Implementação do Livro de Reclamações Eletrónico e acompanhamento da respetiva disseminação
pelo Ecossistema, em cumprimento do previsto na lei;

• Implementação e divulgação do balcão único de atendimento;

• Desenvolvimento de ações de fiscalização e de auditoria;

• Mediação e resolução de litígios no âmbito dos setores regulados.
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3.5. Novos Paradigmas da Mobilidade e da 
Digitalização

Com este objetivo estratégico pretende-se contribuir para a regulamentação dos novos modos de
mobilidade existentes e emergentes tendo em vista a criação de um quadro legal claro e adequado.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Acompanhamento dos novos paradigmas da mobilidade, com avaliação de condições de prestação
de serviço e enquadramento legal;

• Realização de auditoria aos prestadores de serviço de TVDE e avaliação do cumprimento de
requisitos legais;

• Seguimento dos Relatórios de Diagnóstico quanto ao setor do táxi e avaliação de enquadramento
regulamentar e normativo.
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3.6. Comunicação e Cooperação Institucional

Com este objetivo estratégico pretende-se a criação de sinergias com entidades nacionais e
internacionais que promovam a partilha do conhecimento e o aumento da eficiência e da eficácia da
atuação da AMT no Ecossistema.

Das atividades a desenvolver destacam-se as seguintes:

• Colaboração com o IMT, a DGC, a AdC e o MF;

• Exercício das funções da Presidência no IRG-Rail no mandado de 2019;

• Operacionalização do Memorando de Entendimento com a Agência Nacional de Transportes
Terrestres da República Federativa do Brasil;

• Participação nas atividades da DIRCAIBEA, incluindo o apoio ao exercício da Vice-Presidência da
AMT.
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4. Atuação da AMT - Ecossistema Ferroviário

AMT

Realização de Diagnósticos

Reclamações

Execução dos Investimentos

Inquéritos

Indicadores de 
Monitorização

Diretórios de Rede

Atuações Diretas 

Auditoria à Atividade da IP –
Infraestruturas de Portugal, 

S.A.

Fiscalização à CP – Comboios 
de Portugal, E.P.E.
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4.1. Atuação da AMT – Fiscalização à CP, E.P.E.

Número significativo de reclamações.

Incumprimento dos horários;

Supressão de serviços sem aviso prévio.

Ausência de contrato que estabeleça obrigações de serviço 
público e moldura sancionatória em caso de supressão de 
serviços.

Incumprimento das obrigações de informação, reembolsos ou 
indemnizações.
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4.2. Atuação da AMT - Auditoria à IP, S.A.

Constatações:  (i) Atrasos na 
execução de investimentos e dos 

planos de manutenção e 
conservação da rede;

(ii) Insatisfação dos operadores 
de transporte de passageiros e 

mercadorias.

Recomendações: Reporte da 
execução de investimentos e dos 

impactos económicos e 
operacionais dos atrasos;

Transmissão de informação sobre 
a execução e cumprimento do 
contrato programa Estado – IP.



15

5. Atuação da AMT – Rent-a-car
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12% Reclamações – Plataformas Online Regulamento Europeu
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5. Atuação da AMT – Rent-a-car
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Eliminação de 
cláusulas abusivas

Ação de 
fiscalização

3 processos de 
contraordenação

Guia de boas 
práticas
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Evolução – Infraestruturas e Ferroviárias Rodoviárias
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Fórum Económico Mundial – Índice de Competitividade Global 4.0 -
2018
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www.amt-autoridade.pt


