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• Há vastas áreas do território nacional que apresentam 
baixa densidade de  procura 

• 40% da população de Portugal reside em lugares com 
menos de 2.000 habitantes (a dimensão média destes 
lugares ronda os 100 hab). 

• 25% dos concelhos do Continente têm menos de 25 hab/km2 e 
60% têm menos de 100 hab/km2. 

• Os problemas de acessibilidade em áreas de baixa 
densidade tendem a agravar-se a nível nacional: os 
equipamentos básicos tendem a estar mais distantes e 
os meios de transporte para os atingir tendem a ser mais 
escassos.  

• Também em zonas urbanas e/ou de média ou elevada 
densidade, há determinados horários (v.g. fim de 
semana e no período noturno) com défices de procura 
que tendem a inviabilizar a sustentabilidade da oferta de 
transportes coletivos regulares. 

 Fonte: “Mobilidade em cidades médias” IMT 2014 

A dimensão do problema   
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Nas zonas de baixa densidade o 
transporte coletivo regular, com 
horários e percursos fixos é 
economicamente pouco viável 
(custos operacionais fixos elevados 
para receitas escassas)  e pouco 
atrativo (baixas frequências, tempos 
de percurso elevados e degradação 
da qualidade de serviço) 

A utilização exclusiva do transporte 
individual tem consequências 
nefastas a nível ambiental, no 
congestionamento e qualificação 
urbana das cidades e na 
marginalização social dos que, por 
razões várias, não têm acesso a 
viatura própria.  Fonte: “Transportes Flexível, conceito, caraterísticas e aplicações – a experiência do Médio Tejo”  TIS 2011 
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A Solução - Flexibilização da oferta com vista à sua melhor adaptação à procura 
existente, reduzindo os custos de exploração e otimizando as condições de serviço 

O porquê dos TPF ? 

Enquadramento/Contexto 
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A implementação de soluções inovadoras no sistema de transportes foi preconizada por:  

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de novembro de 2011 

Plano Estratégico dos Transportes 

• Despacho n.º 6855-A/2014 de 22 de maio de 2014 

Grupo de Trabalho para o programa «Portugal Porta-a-Porta» 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2014, de 15 de setembro  

Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento  
da Administração Pública 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+)  

• Lei n.º 52/2015, de 9 de junho  

Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros (RJSPTP) 

O que levou à publicação do: 

• Decreto Lei n.º 60/2016, de 8 de Setembro 

Serviço público de transporte de passageiros flexível (TPF)   
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• O Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de 
Passageiros (RJSPTP), consagra o conceito de «Serviço 
público de transporte de passageiros flexível», 
doravante designado por TPF, estabelecendo-o como 
parte integrante do sistema de transportes públicos 

• O Decreto Lei n.º 60/2016, de 8 de Setembro, vem 
estabelecer as regras específicas aplicáveis à prestação 
de TPF e regulamenta o RJSPTP, visando a criação de 
condições que permitam a implementação deste tipo 
de serviços. 
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«Serviço público de transporte de passageiros flexível», 
entendido como o serviço público de transporte de passageiros 
explorado de forma adaptada às necessidades dos utilizadores, 
permitindo a flexibilidade de, pelo menos, uma das seguintes 
dimensões da prestação do serviço: itinerários, horários, 
paragens e tipologia de veículo. 

Conceito 

O TPF abrange assim uma grande amplitude de serviços de transportes 
cuja operação assenta na flexibilização das caraterísticas da oferta com 
vista à sua melhor adaptação à procura.   

A forma mais comum de adaptação da oferta à procura é a imposição 
de uma solicitação de serviço ou reserva por parte dos utilizadores, 
sendo os serviços de transporte organizados e dimensionados em 
função da procura esperada. 

É frequente o recurso a tecnologias de informação e comunicação 
para a gestão das solicitações e configuração dos serviços (otimização 
de percursos e recursos). 
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 O TPF aplica-se a situações em que exista uma baixa procura na 
utilização do transporte público regular ou quando o transporte 
público regular ou em táxi não dê uma resposta ajustada às 
necessidades dos cidadãos, designadamente em regiões de baixa 
densidade populacional, com incidência de casos de exclusão social 
por via económica, ou em períodos noturnos e aos fins de semana. 

O TPF deve complementar e não substituir o sistema de transportes 
já existente, articulando-se com os diferentes modos de transporte 
rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados explorados 
nos termos RJSPTP 

O TPF deve ser entendido como um serviço de transportes público, 
prestado à população numa base não discriminatória. Neste contexto 
estão excluídos do âmbito de aplicação os serviços de transporte de 
doentes (Portaria n.º 260/2014, de 15 de dezembro) e o serviço de 
transporte de passageiros com caráter histórico e de âmbito turístico. 

Âmbito 

O TPF não devem ser visto como uma solução isolada, mas sim como 
parte integrante do sistema de transportes, assegurando uma oferta 
sistémica e integrada de “mobilidade combinada”. 

Artigo 2.º 

DL 60/2016 
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• Pode realizar -se através de percursos predefinidos e/ou 
flexíveis nas componentes de itinerários, paragens e horários 

Flexibilidade 
em Itinerários, 

paragens e 
horários 

•  Pode assumir distintas funções no sistema de transportes 
(serviço de rebatimento, de rede, de substituição ou ainda ser 
ele próprio um serviço gerador específico) 

• Pode ter regime tarifário especial ou integrar-se no sistema 
tarifário da área geográfica em que se insere 

Flexibilidade na 
integração 

modal 

• Afetação fixa ou dinâmica de veículos conforme necessidades 

• Utilização de meios e recursos afetos ao transporte escolar, 
transporte em táxi, serviço de aluguer de veículos de 
passageiros com ou sem condutor 

Flexibilidade na 
afetação de 
veículos e 
recursos 

• Pode envolver diversas funcionalidades e uma ou várias 
aplicações de sistemas de informação e tecnologias 

Sistema de 
gestão do 

serviço 
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Artigo 34.º RJSPTP 

Artigo 12.º DL 60/2016 
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Modalidades de TPF 
Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários 

A concretização do percurso predefinido ou flexível, pode incluir: 

a) Percurso predefinido, com destino e paragens fixas, e horários predeterminados, 
mas com a possibilidade de desvios previamente requisitados, sem prejuízo do 
cumprimento do horário das paragens fixadas no itinerário principal; 

b) Percurso totalmente flexível, sem origem e destino definido, com locais de 
partida, percurso, paragens e horários previamente combinados com os 
passageiros; 

c) Modalidades mistas, com parte da oferta (percursos, paragens, horários, 
veículos) fixa e outra parte flexível. 

Artigo 14.º 

DL 60/2016 

Os serviços mais flexíveis tendem a responder melhor à procura, possibilitando 
cobrir áreas mais vastas com um único veículo 

No entanto, tornam-se mais difíceis de gerir e perceber pelo passageiro e, como tal, 
mais ineficientes. Em contextos de baixa procura, tendem a apresentar taxas de 
ocupação muito baixas e, logicamente, custos mais elevados 
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Táxis Coletivos - Beja 
• Projeto pioneiro que promoveu a realização de percursos em táxi em 

períodos em que a rede de transportes públicos coletivos não 
garantia as ligações à cidade. 

• O serviço está disponível, no concelho de Beja, aos fins de semana, 
em três circuitos fixos.  

• As tomadas e largadas de passageiros faz-se preferencialmente nas 
paragens dos autocarros, permitindo no entanto a entrada e saída ao 
longo dos três itinerários.  

• Os passageiros partilham os veículos até à lotação máxima 

• As tarifas dizem respeito a uma viagem simples (ida ou volta) e por 
passageiro transportado, apresentando  com preços próximos dos 
praticados pelas carreiras de autocarro 

• O bilhete pode ser adquirido diretamente ao motorista de táxi ou 
previamente na Gare Rodoviária de Beja.  

• As pessoas com mobilidade reduzida, podem garantir o transporte a 
partir de casa e até destino final dentro das localidades servidas, 
desde que façam uma marcação prévia para a Rodoviária, até 30 
minutos antes do horário da partida de Beja. 

Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários Alguns Exemplos 

em Portugal 
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http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf 

http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
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Modalidades de TPF 
Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários Alguns Exemplos 

em Portugal 

Transporte a Pedido – Médio Tejo 
• Tem por objetivo aumentar a cobertura da rede de transportes coletivos 

existente, proporcionando transporte em áreas e/ou períodos do dia ou 
ano onde a oferta não existe ou é deficitária 

• A experiência piloto teve início em janeiro de 2013, no concelho de 
Mação - Despacho nº 7575/2012. Atualmente, o serviço encontra-se 
disponível em 6 concelhos 

• O transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários pré-definidos, à 
semelhança do transporte coletivo regular.  

• Para usufruir do serviço os clientes têm que fazer uma reserva prévia 
para o horário que pretendem. 

• A central de reservas, anota as reservas e organiza a oferta de transporte 
em função das requisições de serviço efetuadas.  

• O atendimento dos pedidos de reserva e gestão das operações são 
assegurados pela CIMT, com recurso a plataforma informática e 
equipamento embarcado nas viaturas 

• Os serviços são, atualmente, realizados por táxis, os quais apresentam 
um dístico de identificação/ associação ao projeto.  

• Os bilhetes podem ser adquiridos à viagem ou para conjuntos de 10 
viagens, aquando do embarque no veículo 

• Os preços praticados dependem distância mínima entre a origem e o 
destino de viagem e são cerca de 1,5 x preço do transporte regular http://transporteapedido.mediotejo.pt/ 

http://transporteapedido.mediotejo.pt/
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Rodinhas - Loures 

Fonte: Casos de boas prática sem sistemas de transportes flexíveis – IMT 2014 

Linha ECO - Funchal 

Modalidades de TPF 
Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários Alguns Exemplos 

em Portugal 

Flexibus - Almada 

Pantufinhas - Coimbra 

Linha Azul –  
Viana do Castelo 

Linha Azul - Portalegre 

Outros - Contexto Urbano 
• Visam assegurar o transporte em zonas 

centrais, ligando diversos equipamentos e 
polos de geração de trafego (centros 
históricos, parques de estacionamento,  ….) 

• Têm normalmente um circuito base assinalado 
no pavimento, havendo alguns casos em que 
são admitidos ligeiros desvios de rota 

• Apresentam  e frequências elevadas, 
circulando os autocarros  em continuo 

• Podem dispor de paragem específicas -  
“pontos de encontro”, mas caracterizam-se 
por possibilitar o embarque ou desembarque 
de passageiros em qualquer ponto do circuito 

• Basta levantar a mão para o mini autocarro 
parar e embarcar 

• Na maioria dos casos, os autocarros estão 
adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida. 

 
Linha Azul - Bragança 
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O TPF em substituição ou complemento do serviço regular pode incluir: 

a) Serviço de rebatimento , enquanto serviço de ligação à rede de transporte 
público regular, incluindo paragens, estações, pontos de chegada e 
correspondência, como terminais e interfaces de transportes;  

 

 

b) Serviço de rede, enquanto serviço adicional de complemento à rede de 
transportes regulares existente ou de substituição de linhas de baixa procura, 
em áreas de baixa densidade populacional ou em períodos horários 
específicos;  
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Flexibilidade na integração modal Artigo 13.º 

DL 60/2016 

Função: Alimentador de outros modos de transporte público 
Recomendam-se horários e tarifas integrados 

Função: Providenciar serviços adicionais  
Tarifas integradas são desejáveis, mas não essenciais (alguns casos 
pagam uma taxa adicional pelo serviço).  
É o caso da maioria das experiências em meio rural 
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O TPF em substituição ou complemento do serviço regular pode incluir: 

c) Serviço vaivém, entendido como serviço de transporte coletivo pendular, de 
tipo shuttle ou navette, que pretende servir o acesso e regresso de nós do 
sistema de transportes (interfaces), ou do sistema urbano (centros e polos), a 
locais específicos, como aeroportos, hospitais, polos de emprego e serviços 
públicos ou privados, entre outros 

 

 

 

d) Serviços de substituição, seja enquanto serviço de substituição integral ou 
parcial de um serviço de  transporte de passageiros regular ou enquanto 
serviço adicional a este.  
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Flexibilidade na integração modal Artigo 13.º 

DL 60/2016 

Função: Providenciar serviços para destinos específicos 
São serviços mais adaptados ao seu fim que tendem a não envolver 
cadeias de viagem e sistemas de tarifas vigentes 

Função: Substituir os serviços regulares  
Perigo de estreitar o mercado base do TC e de geração de conflitos 
com objetivos de inclusão social e ambientais. Só deve ser efetuado, 
quando é inviável a manutenção do transporte regular 
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Do ponto dos Títulos de Transporte e Tarifário : 

1. Os títulos de transporte e tarifas dos serviços de TPF, em veículos ligeiros ou 
pesados, são fixados de acordo com a regulamentação especial relativa a 
regras gerais tarifárias ou nos termos do contrato celebrado com a autoridade 
de transportes competente. 

2. A atribuição e a disponibilização de tarifas sociais pode ser feita mediante 
regulamentação das autoridades de transportes. 
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Flexibilidade na integração modal Artigo 17.º 

DL 60/2016 

Recomenda-se que as tarifas associadas ao TPF sejam fixadas de 
acordo com uma matriz fixa em função da origem e destino de 
viagem, de modo a não penalizar os clientes por desvios de percurso 
e a evitar descontinuidades de preços entre zonas 
Na determinação das tarifas deverá haver o cuidado de preservar o 
papel dos outros modos de transporte, designadamente o transporte 
regular e os táxis. 
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A implementação da modalidade «Afetação dos veículos» pode implicar, 
designadamente: 

 Afetação fixa, em que a capacidade e características do veículo são 
determinantes para o serviço a realizar, designadamente para passageiros 
com necessidades especiais; 

 Afetação simples, em que serviço é baseado num veículo fixo, que inclui a 
possibilidade de recorrer a um veículo suplementar caso se justifique; 

 Afetação dinâmica, em que estão disponíveis diferentes categorias de 
veículos em termos de capacidade, acessibilidade e equipamento especial, 
entre outros, podendo concretizar-se com partilha contratualizada dos 
veículos com outros Operadores. 

O tipo de veículo deve ser adaptado à procura existente ou 
potencial, recomendando-se frotas mistas quando existem 
oscilações grandes nos níveis de procura.  
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O DL 60/2016 prevê flexibilidade na capacidade e características dos veículos a 
afetar ao serviço de TPF, admitindo e regulamentando o recurso a diferentes: 

Operadores – Autoridades de Transporte, Empresas licenciadas para a atividade 
de transporte rodoviário de passageiros, Empresas licenciadas para o transporte 
em táxi e, subsidiariamente, instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS) cuja realização de serviços de transportes esteja prevista nos respetivos 
estatutos  
Tipos de Veículos –Designadamente veículos Pesados e Ligeiros 

Na perspetiva de promover uma maior racionalidade ao sistema de transportes, 
esta também prevista e regulamentada a utilização do transporte escolar para 
TPF. 

Adiante referenciam-se as 

condições fixadas na lei para a 

prestação do serviço de TPF 
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Modalidades de TPF 

A implementação do TPF pode implicar diversos modelos de exploração do serviço, 
em função da abrangência e grau de flexibilidade definidos pela autoridade de 
transportes. Os modelos de exploração e o recurso a tecnologia depende da 
solução adotada para a  solicitação do serviço. 
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A escolha da tecnologia depende da 
escala e da complexidade da 
operação, sendo que a opção por 
sistemas tecnologicamente mais 
avançados tem a vantagem de 
garantir maior fiabilidade e eficácia 
ao sistema (ajuda a assegurar que 
ninguém é esquecido e que as rotas e 
a afetação dos veículos é a mais 
eficiente), permitindo ainda analisar 
os padrões de procura e a posterior 
adaptação do serviço a esses 
padrões. 

Cliente do 

Transporte a 

Pedido

Cliente 

Paragem

Centro de Coordenação e Despacho

Veículo

Reserva 

Automática Registo de  

reservas, 

planeamento 

e despacho

Sistema de Comunicação a Bordo

Reserva 

Manual

Reserva da Viagem

Realização da Viagem 

 

Fonte: Adaptado  de Mageean and Nelson (2003) “Demand Responsive Transport Services”  

 

Fonte: Adaptado de Mageean and Nelson (2003) –  

“Demand Responsive Transport Services” 
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Fonte: Pacote da Mobilidade - Soluções de Transportes Flexíveis, IMT 2011 

Pode envolver uma ou várias aplicações de sistemas de informação e tecnologias: 

 Tecnologias de solicitação do 
serviço por parte dos 

utilizadores, como internet 

Sistemas de gestão, marcação 
e reserva que permitem gerir 

a solicitações do serviço 
 

Software de otimização do 
serviço 

Rede de comunicações 

Unidades a bordo dos 
veículos de apoio ao 

condutor 

Unidades de pagamento 
eletrónico a bordo, sem 

prejuízo do pagamento em 
numerário 

Sistemas de localização de 
veículos 

Sistemas de gestão de 
mobilidade e transmissão de 
informação e monitorização 

do serviço 

Gestão das solicitações, 
incluindo a reserva, proposta 

e aceitação, recusa ou 
modificação 

Planeamento e otimização 
dos percursos 

Afetação de veículo Tempo de espera previsto 

Estimativa do tempo de 
viagem 

Definição do horário e 
planeamento do serviço 

Definição de preço, registo de 
venda, atribuição de 

benefícios sociais, quando 
aplicável 

Permitir aferir requisitos 
elegibilidade a bonificações 

sociais 

 A arquitetura do TPF pode basear-se num sistema de informação de suporte 
que integre um centro de gestão de viagens e reservas, podendo englobar 
diversas funcionalidades, designadamente: 
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A lei prevê  diferentes soluções para a solicitação do serviço por parte dos 
passageiros:  
• diretamente ao longo do percurso (caso típico das “Linhas Azuis”, onde em 

qualquer ponto do percurso os clientes podem solicitar o acesso),  
• em paragens preestabelecidas (casos em que é aceite o embarque de 

passageiros em locais pré-estabelecidos, podendo estes dispor ou não de 
soluções tecnológicas de apoio à solicitação do serviço),  

• ou através de reserva com utilização de tecnologias de informação e 
comunicação (poderão ser adotadas diferentes tecnologias - telefone, internet, 
aplicações moveis..- e diferentes exigências em termos antecedência mínima 
de reserva). 

A gestão das solicitações ou reservas pode ser da responsabilidade da autoridade 
de transportes ou do operador 
Os meios de suporte para a implementação do serviço e registo da solicitação ou 
reserva são definidos pela autoridade de transportes, em articulação com o 
operador e sem prejuízo do cumprimento de regras gerais que sejam aplicáveis. 
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Artigo 15.º 

DL 60/2016 

n.º4 Artigo 12.º 

DL 60/2016 
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Artigo 15.º 

DL 60/2016 

Os Passageiros podem: Operador ou a autoridade de transportes  

a) Solicitar a realização de uma viagem com a 
identificação da origem e destino da mesma e 
os respetivos momentos de partida e de 
chegada, bem como o número de lugares 
necessários e eventuais necessidades especiais; 

b) Receber uma proposta de serviço por parte da 
entidade responsável pela gestão da solicitação 
ou reserva, incluindo, eventualmente, 
propostas alternativas, relativamente ao 
percurso (distância, tempo e preço da viagem); 

c) Receber confirmação da reserva e das 
respetivas condições; 

d) Informar o operador do cancelamento da 
reserva. Pode implicar o pagamento de um 
valor, caso previsto no contrato entre o 
operador e a autoridade de transportes 

a) Proceder à recolha prévia de todas as 
solicitações de viagem, com uma 
antecedência determinada, e em função 
da procura, definir os percursos, paragens 
e horários do serviço; 

b) Informar o passageiro sobre o serviço a 
realizar e sobre o preço da viagem; 

c) Confirmar a reserva do serviço; 
d) Aceitar a solicitação direta da viagem pelo 

passageiro ao motorista, nas paragens, 
desde que não prejudique os passageiros 
que efetuaram reserva previamente. 

O cancelamento de um serviço por parte do 
operador ou da autoridade de transportes 
deve ser objeto de informação imediata ao 
passageiro. 

Dependendo do modelo e das características do serviço 
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São entidades 
competentes para a 
implementação e a 
coordenação dos 
serviços de TPF as 
autoridades de 
transportes fixadas 
pelo RJSPTP 

 

 

Autoridades Área Geográfica / Serviços 

Estado 

Âmbito Nacional  

Serviços Internacionais 

Serviços Expresso 

Serviços Ferroviários Pesados (CP e Fertagus) 

Metros de Lisboa, Porto, Margem Sul e Mondego 

Carris e STCP 

Transtejo e Soflusa 

Instituto da Mobilidade e 

Transportes (IMT) 

Âmbito Nacional - Regulação Técnica e autoridade 

de transportes com competências subsidiárias 

Autoridade da Mobilidade 

e Transportes (AMT) 

Âmbito Nacional - Supervisão e Regulação 

económica do mercado 

A nível nacional, as autoridades de transportes competentes são: 

Autoridades locais Área Geográfica/Serviços 

Municípios Serviços de âmbito municipal 

Comunidades 

Intermunicipais (CIM)  

Serviços de âmbito supramunicipal e inter-regional 
Áreas Metropolitanas 

A nível local, as autoridades de transportes competentes são: 

Quem tem competência 
para autorizar serviços 
de transporte flexível ou 
a pedido? 

Artigo 4º 

DL 60/2016 
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Quem pode explorar serviços de transporte flexível ou a pedido? 

O
p

er
ad

o
re

s 
d

e 
tr

an
sp

o
rt

e 
d

e 
Pa

ss
ag

ei
ro

s 
Fl

ex
ív

el
 

Empresas licenciadas para a 
atividade de transporte 

rodoviário de passageiros 

Empresas licenciadas para o 
transporte em táxi 

Subsidiariamente 

IPSS que tenham a realização de 
serviços de transportes no seu 

estatuto 

A
u

to
ri

d
ad

e 
d

e 
tr

an
sp

o
rt

es
 

Presta serviços de 
transporte 

diretamente com 
recurso a próprios 

meios 

Unidades orgânicas,  
serviços 

municipalizados e 
intermunicipalizados 

Contrata de operador 
de transportes que 
preste serviço de 

transporte regular ou 
flexível  

(**) Subsidiariamente = quando as AT 
optarem por não realizar o serviço com 
meios próprios e quando não seja 
possível recorrer ao transporte em táxi 
ou aos operadores de transporte 
público de passageiros 
 

Artigo 5.º 

DL 60/2016 

(*) - A prestação de TPF pode partir da iniciativa dos operador, ou decorrer da 
convolação de serviços existentes, requerendo sempre a autorização da 
Autoridade de Transportes, nos termos gerais previstos CPA 

(*) 

(**) 
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Empresas licenciadas 
para a atividade de 

transporte rodoviário 
de passageiros 

• É necessário comunicação prévia ao IMT,IP para efeitos de 
registo 

• Pode ser autorizada a convolação de serviços de transportes 
regular e TPF  

Empresas licenciadas 
para o transporte em 

táxi 

• É permitido o transportes coletivo  em táxi para efeito do TPF 

•  Tem que ser prestado mediante contrato com AT, aplicando-se as 
disposições nele fixadas, quanto ao tarifário e condições de 
exploração 

Utilização do 
Transporte Escolar (TE) 

• Pode ser autorizada a utilização do TE, quando este não se 
realiza em percursos ou serviços explorados por operadores de 
transporte público e quando exista capacidade excedentária nos 
veículos 

• Tem que ser objeto de acordo com os operadores de TE 

• A operação deve constar de contabilidade separada quando há 
lugar a OSP  

CAPÍTULO II 

DL 60/2016 
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• Pode ser realizado mediante contrato com AT, quando esta optar por não 
realizar o serviço com meios próprios e quando não seja possível recorrer 
ao transporte em táxi ou aos operadores de transporte público de 
passageiros 

• Requisitos dos motoristas 

• Deter a titularidade de habilitação legal válida e exigida para conduzir o veículo em 
questão; 

• Ser aprovado em avaliação médica a efetuar com os mesmos requisitos e nos 
mesmos termos que os motoristas de transporte em táxi; 

• Ser trabalhador da entidade prestadora do serviço; 

• Ser considerado idóneo para o transporte de passageiros 

• Requisitos da Entidade  

• Têm que comprovar a constituição regular como pessoa coletiva; 

• Deter seguro seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais adequados ao tipo 
de transporte realizado 

• Deter veículos aprovados em inspeção técnica periódica, 

• Ter situação contributiva regularizada 

• Ser titulares de alvará / licença comunitária, no caso da utilização de veículos pesados 

• Ter veículos adaptados para o transporte de determinadas categorias  (e.g. PMR), no 
caso de veículos ligeiros 

Artigo 9.º 

DL 60/2016 

26 
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Veículos Pesados - Devem estar licenciados nos termos da legislação específica para o 
TPP 

Veículos Ligeiros - São sujeitos a inspeção periódica, com a periodicidade estabelecida 
para os automóveis licenciados para o TPP 

Por deliberação do IMT, IP os automóveis ligeiros utilizados para TFP, quando 
transportem crianças, podem ser dispensados de algumas exigências técnicas específicas 
para este tipo de transporte que se mostrem incompatíveis com a sua utilização normal 

Salvo os veículos afetos ao transporte individual em táxi, a utilização de táxis coletivos e 
de veículos ligeiros para o TPF deve ser comunicada ao IMT para efeito de registo  

Requisitos dos Veículos 

Artigo 10.º 

DL 60/2016 
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No âmbito do quadro de atribuições e competências estabelecido, a prestação de 
serviços de TPF está sujeita a: 
a) Atribuição pela autoridade de transportes competente, por sua iniciativa, no
sentido da contratualização dos serviços de transporte em causa; 
b) Autorização, nos termos gerais previstos no Código do Procedimento
Administrativo, pela autoridade de transportes competente, quando: 

i) A iniciativa pertence ao operador;
ii) Estiver em causa a convolação de serviços existentes; ou
iii) A modificação couber no âmbito do contrato de serviço público.

A atribuição de serviços de TPF deve consubstanciar- se na celebração de um 
contrato, que pode conter obrigações de serviço público (OSP). 

Sempre que o contrato contenha OSP ou regras gerais, nos termos definidos pelo 
Regulamento, e se decida incluir uma compensação, o contrato deve obedecer ao 
disposto no seu artigo 6.º sobre a natureza da autorização para a prestação do 
serviço 

Artigo 11.º 
DL 60/2016 
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A autorização de serviços de TPF, quando efetuada fora do âmbito de um contrato 
de serviço público, quanto a serviços prestados em veículos ligeiros ou pesados, 
deve conter, no mínimo: 

• Os direitos e deveres do operador e a descrição dos serviços objeto da
autorização;

• O tarifário e o sistema de cobrança inerentes ao serviço objeto da
autorização;

• O prazo de vigência e as condições de modificação e cessação dos termos
da autorização.

A autoridade de transportes competente pode atribuir ou autorizar a 
implementação de serviços de TPF a título provisório, experimental e de duração 
limitada ao prazo máximo de seis meses, com base em fundamentado interesse 
público, previamente e com vista à ponderação de formação de procedimento de 
atribuição e contratualização. 

Artigo 11.º 
DL 60/2016 
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Deveres de informação e comunicação 

A atribuição e a autorização da exploração dos serviços de TPF em veículos ligeiros ou 
pesados pode abranger o território de uma ou mais autoridades de transportes  
competentes, salvo no caso de utilização de transportes escolares. 
As autoridades de transportes competentes devem salvaguardar a sã concorrência 
entre o transporte regular e os serviços de TPF, quando desenvolvidos em territórios 
e com percursos sobreponíveis. 

 

Os deveres de informação a que se refere o artigo 22.º do RJSPTP aplicam -se aos 
serviços de TPF, nos termos a definir por deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P. 

A autoridade de transportes ou o operador devem publicitar de forma clara, 
compreensível e facilmente acessível, em suporte de papel e no respetivo sítio da 
internet, antes do início da prestação do serviço de TPF, as informações essenciais 
sobre o serviço (e.g.. Contacto operador; área de operação, configuração dos serviços 
em termos de itinerários, paragens e percurso,  regras de acesso dos passageiros, …) 

As entidades gestoras de sistemas de bilhética e de suporte à mobilidade devem 
contratualizar a atividade com as Autoridades de Transporte 
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• O Decreto-Lei n.º 60/2016 vem regulamentar soluções de transporte
inovadoras que se adequam à realidade de vastas zonas do território
nacional e que, em parte, têm vindo a ser implementadas ao abrigo de
experiências piloto

• Os TPF podem ser a resposta para assegurar uma melhor oferta à
população, especialmente em zonas de maior vulnerabilidade, com
custos sustentáveis.

• Neste contexto espera-se que possa:

• Promover a inclusão Social

• Originar ganhos de procura para o sistema de transportes coletivos

• Conter a utilização indiscriminada de transporte individual

• Contribuir para  um crescimento mais sustentável da sociedade
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Vantagens identificadas pelos diferentes grupos de interesse 

Fonte: Adaptado de apresentação do sistema de  transporte a pedido de  Castilha e Leão  



Muito 
Obrigada! 

DECRETO-LEI N.º 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 
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Alguns exemplos 
Táxis Coletivos - Beja 
• Projeto pioneiro que promoveu a realização de percursos em táxi em

períodos em que a rede de transportes públicos coletivos não garantia as
ligações à cidade.

• O serviço está disponível, no concelho de Beja, aos fins de semana, em
três circuitos.

• As tomadas e largadas de passageiros faz-se preferencialmente nas
paragens dos autocarros, permitindo no entanto a entrada e saída ao
longo dos três itinerários.

• Os passageiros partilham os veículos até à lotação máxima, com preços
próximos dos praticados pelas carreiras de autocarro.

• As tarifas dizem respeito a uma viagem simples (ida ou volta) e por
passageiro transportado.

• O bilhete pode ser adquirido diretamente ao motorista de táxi ou
previamente na Gare Rodoviária de Beja.

• As pessoas com deficiência, cujo grau de locomoção seja compatível com
este serviço, podem garantir o seu transporte a partir (e dentro da
localidade) do local de origem, desde que façam uma marcação prévia
para a Rodoviária, até 30 minutos antes do horário da partida de Beja.

• No destino (e dentro da localidade) será conduzido até ao local
pretendido.

http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf 

Fonte: Casos de boas prática sem sistemas de transportes flexíveis – IMT 2014 

http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Cidade/Percorra_a_cidade/Taxis_2014.pdf
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Alguns exemplos 
Transporte a Pedido – Médio Tejo 
• Projeto que tem por objetivo aumentar a cobertura da rede 

de transportes coletivos existente, proporcionando uma 
oferta em áreas e/ou períodos do dia ou ano onde esta oferta 
não existe ou é deficitária.  

• A experiência piloto teve início em 21 janeiro de 2013, no 
concelho de Mação, sendo alargada em maio de 2014 aos 
concelhos de Abrantes e Sardoal - Despacho nº 7575/2012. 

• O utilizador desencadeia a viagem, através do seu pedido 
para uma central de reservas, a qual posteriormente organiza 
a oferta de transporte em função das requisições efetuadas.  

• O passageiro é levado até ao destino final (uma das paragens 
definidas), sendo o veículo partilhado com outros clientes 
cujas viagens têm um padrão idêntico ou se intercetam.  

• Os serviços são, atualmente, realizados por táxis (de 8 ou de 4 
lugares).  

• Os veículos apresentam um dístico de identificação/ 
associação ao projeto.  

• Os bilhetes são cobrados viagem a viagem, aquando do 
embarque no veículo.  

• Foram definidas quatro tarifas em função da distância. 
 

http://transporteapedido.mediotejo.pt/ 

 

Fonte: Casos de boas prática sem sistemas de transportes flexíveis – IMT 2014 

i 

http://transporteapedido.mediotejo.pt/
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Rodinhas - Loures 
• Serviço de transporte coletivo urbano que resulta de uma 

parceria entre a Câmara Municipal de Loures e a Rodoviária de 
Lisboa. 

• A carreira funciona de 2ª feira a sábado e percorre itinerários 
denominados de “linha azul”.  

• Qualquer pessoa pode usar o serviço, tendo apenas que fazer 
sinal para parar, mesmo fora das paragens convencionais.  

• O “Rodinhas” tem capacidade para 16 lugares sentados e 12 
de pé. 

 
http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=143 

 Fonte: Casos de boas prática sem sistemas de transportes flexíveis – IMT 2014 

Linha ECO - Funchal 
• Serviço de transporte público de grande frequência que serve o 

centro do Funchal, unindo a maioria dos parques de 
estacionamento da cidade.  

• Realizado por mini autocarros elétricos, preparados para o 
transporte de pessoas portadoras de deficiência física.  

• Basta levantar a mão para o mini autocarro parar e embarcar.  
• Não existem pontos de paragem fixos. 
 
http://www1.cm-funchal.pt/mobilidade/ 

 

http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=143
http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=143
http://www.cm-loures.pt/artigo.aspx?displayid=143
http://www1.cm-funchal.pt/mobilidade/
http://www1.cm-funchal.pt/mobilidade/
http://www1.cm-funchal.pt/mobilidade/
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Alguns exemplos 

Flexibus - Almada 
• Miniautocarros elétricos que servem prioritariamente 

a população sénior e júnior da zona histórica de 
Cacilhas e Almada.  

• O serviço visa melhorar as condições de acesso aos 
equipamentos sociais, zonas comerciais, escolas, 
parques de estacionamento e a outros meios de 
transporte públicos.  

• Não há paragens fixas e é possível fazer desvios a 
pedido para chegar às IPSS.  

• O percurso principal é indicado por uma linha verde 
pintada no pavimento. 

• A saída de passageiros é feita a pedido.  
• A tomada de passageiros é feita em “pontos de 

encontro” devidamente assinalados.  
• O intervalo de passagem entre autocarros está 

estimado em 20 minutos.  
• O FlexiBus circula de 2ª a 6ª feira, entre as 7h e as 19h 

e ao sábado de manhã, entre as 8h e as 13h.  
• Os autocarros fazem um percurso num único sentido, 

numa extensão aproximada de 5,5 km. 
 

http://www.m-almada.pt/flexibus/ 

 Fonte: Casos de boas prática sem sistemas de transportes flexíveis – IMT 2014 

http://www.m-almada.pt/flexibus/
http://www.m-almada.pt/flexibus/
http://www.m-almada.pt/flexibus/
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Modalidades de TPF 
Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários 

Rotas Fixa (Linha Virtual) Trata-se da solução mais simples 
de funcionamento de TPF, baseando-se em percursos fixos 
(pré-definidos) com uma série pré-determinada de 
paragens ou checkpoints que o passageiro pode registar; 

A otimização do itinerário dependente das paragens que é 
necessário realizar (e.g., se não houver solicitações de 
serviço na localidade “C” o serviço é encurtado e não serve 
este local) 

Rotas com desvios (serviço de corredor) Requer maior 
complexidade de organização e baseia-se em percursos 
parcialmente pré-determinados, os quais podem ser 
alterados em função dos pedidos dos passageiros, 
incluindo desvios da rota em pontos específicos, 
integrando deste modo paragens opcionais dentro do 
corredor 

 

A B C 

A 

B 

C 

Percurso, paragens e 
horário pré-definidos, 
parcialmente fixos 

Desvios ao longo de um 
percurso e paragens pré-
definidas, ao longo de um 
corredor 

Exemplos tipo 
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Modalidades de TPF 
Flexibilidade em Itinerários, paragens e horários 

Serviço zonal baseado em percursos livremente escolhidos 
entre pontos pré-determinados de interesse público, tais 
como áreas de estacionamento, estações de comboio ou 
centrais de camionagem, etc.; 

Serviço de área servem uma área extensa com flexibilidade 
total em termos dos horários e das rotas livremente 
escolhidas entre paragens pré-determinadas 

Serviço “porta-a-porta” baseado em percursos livremente 
escolhidos entre os locais de recolha e paragens de 
desembarque à escolha do passageiro – serviço similar ao 
do táxi, que cobre rotas livremente escolhidas entre um 
grupo de paragens não pré-determinadas.  

Serviço Zonal / Área 
Percurso Livre entre 
paragens pré-definidas 

Percursos flexíveis– podem assumir percursos livremente 
escolhidos, variando a sua complexidade em função do pré-
estabelecimento ( ou não) das paragens 

Serviço "Porta a Porta" 
Percurso e Paragens 
Livres 

Exemplos tipo 


