
Organização:

ENQUADRAMENTO
Foi publicado recentemente o Decreto-Lei 60/2016 que consagra o conceito de «serviço 
público de transporte de passageiros flexível», estabelecendo-o como parte integrante do 
sistema de transportes e da cadeia de deslocações, em articulação com todas as suas 
componentes — transportes públicos regulares, táxis, transportes escolares, transportes 
partilhados —, visando garantir o acesso a centros geradores de procura de abrangência 
municipal ou regional, e ainda fazer face às expetativas de procura por parte dos 
utilizadores de serviços de mobilidade e transportes em áreas coerentes de mobilidade, 
independentemente de fronteiras administrativas. 
A importância e o alcance deste Decreto-Lei, justificam um amplo esclarecimento sobre 
os conceitos, os princípios e os requisitos que estabelece, bem como uma avaliação dos 
principais efeitos sobre os seus potenciais destinatários.

DESTINATÁRIOS
Dirigentes e quadros do sector dos transportes, da administração pública, dos operadores 
de transportes públicos rodoviários de passageiros, das empresas de táxis, das autarquias, 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social, bem como os potenciais utilizadores 
deste novo tipo de serviço.

OBJETIVO
Promover o esclarecimento e o debate sobre as regras específicas estabelecidas neste 
Decreto-Lei, a abrangência das mesmas e os potenciais benefícios nas condições de 
mobilidade das populações.

DATA: 20 de Outubro
LOCAL DE REALIZAÇÃO: ISG | Business & Economics School, LISBOA

Decreto-Lei 60/2016 | Serviço Público de
Transporte de Passageiros Flexível

Seminário



PROGRAMA
20 de Outubro de 2016

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
www.logistel.pt
E-mail: emiliabarbosa@logistel.pt
Telefone: 21 464 38 80
Telemóvel: 96 221 36 16

VALOR DE INSCRIÇÃO:
€ 40,00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:10

10:10 - 13:00

13:00 - 13:30

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO AOS PARTICIPANTES

SESSÃO DE ABERTURA
Eduardo Feio, Presidente do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP
Florêncio de Almeida, Presidente da ANTRAL - Associação Nacional dos Transportadores 
Rodoviários em Automóveis Ligeiros
Luís Cabaço Martins, Presidente da ANTROP – Associação Nacional dos Transportes 
Rodoviários de Pesados de Passageiros
Manuel Ferreira Caetano, Presidente do Conselho de Administração da Logistel, SA

DECRETO-LEI 60/2016 SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FLEXÍVEL
Ana Pereira de Miranda*, Vogal do Conselho Diretivo do IMT – Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes, IP e Equipa Técnica

DEBATE

* a confirmar


