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Acrónimos
AMT

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

AT

Autoridade de Transportes

AT CIM-AT

Autoridade de Transportes da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega

AVT

Autoviação do Tâmega

CE

Caderno de Encargos

CCP

Código dos Contratos Públicos

CIM

Comunidade Intermunicipal

CIM-AT

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega

INE

Instituto Nacional de Estatística

OSP

Obrigações de Serviço Público

REDM

Rodoviária d´Entre o Douro e Minho

SIG

Sistema de Informação Geográfica

SIGGESC

Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras

RJSPTP

Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros

TCR

Transportes Coletivos Rodoviários

TCF

Transportes Coletivos Ferroviários

TUC

Transportes Urbanos de Chaves

Veic.Km

Veículos Quilómetros
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Nota Introdutória
O presente documento constitui-se como o segundo relatório do trabalho intitulado “Projeto
de Reestruturação da Rede Pública de Transportes de Passageiros da CIM-AT”, que prevê no
caderno de encargos o desenvolvimento de cinco tarefas.
A primeira tarefa é a realização de relatórios trimestrais de atividade, a segunda corresponde à
realização do inquérito à mobilidade, a terceira à avaliação das redes e serviços de transporte
locais existentes em função dos padrões de oferta e níveis mínimos de serviço público, a
quarta tarefa ao planeamento de novas redes e serviços de transportes públicos e a última
tarefa

corresponde

às

ações

de

envolvimento

e

concertação

com

partes

interessadas/intervenientes, de desenvolvimento transversal durante toda a execução do
contrato.
Ora, face ao desenvolvimento do trabalho, e concluídas que estão da primeira até à terceira
tarefa, o presente relatório corresponde ao planeamento de novas redes e serviços de
transportes públicos. No entanto, face às reuniões com os presidentes de câmara dos seis
municípios bem com os técnicos autárquicos e da CIM, ficou definido, de forma prévia, que irá
ser concursada uma rede de transportes aproximada à rede atual, seja municipal,
intermunicipal e inter-regional que operam atualmente na sub-região do Alto Tâmega.
O concurso terá duas fases de implementação, de acordo com o que de seguida se apresenta:


1ª Fase, até 12/02/2022 – As linhas de Chaves ficarão fora do âmbito desta concessão;



2ª Fase, após 13/02/2022 – A rede fica expandida com a integração posterior destas
linhas municipais.

Este racional vem de encontro à aferição de que, se existe interesse por parte dos atuais
Operadores, as linhas terão interesse comercial a quem concorrer aos pacotes de linhas que
serão colocadas a concurso. Assim, o presente relatório dará mais atenção ao conteúdo e
forma da componente técnica a ser incluída nos contratos a serem lançados, explorando um
conjunto de hipóteses a contratualizar, baseado na atual rede de transportes a funcionar na
CIM-AT, ao invés de um planeamento de rede de raiz.

5

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

1. Enquadramento Geral
1.1 Âmbito
Como referenciado na nota prévia, o presente documento constitui-se com o segundo
relatório do trabalho intitulado “Projeto de Reestruturação da Rede Pública de Transportes de
Passageiros da CIM-AT” que prevê, no caderno de encargos (CE), o desenvolvimento da quarta
tarefa a que corresponde o planeamento das novas redes de serviços de transportes públicos.
Ora, face ao que já foi descrito, este relatório incorpora um conjunto de cenários para decisão
que permitem aferir da bondade das opções a tomar em sede de CE de acordo com os
objetivos em seguida elencados, considerando que foi opção tácita da CIM-AT, dos seus
membros constituintes, lançar a concurso uma rede baseada na atual oferta. Neste sentido,
serão dadas indicações precisas para a preparação dos documentos a submeter à AMT, bem
como elementos fundamentais para a elaboração do CE.

1.2. Objetivos
De acordo com o estipulado no CE do presente trabalho, o planeamento de novas redes de
transporte público e partilhado, deverá indicar:


Qual é rede e serviços a contratualizar – Propor o serviço de transporte que se
pretende oferecer, incluí opções de transporte flexíveis, estimando o custo dos
mesmos;



Quem irá explorar – Definir o tipo de exploração, se através de meios próprios, de
concessão ou através do envolvimento de entidade locais, como sejam os Bombeiros,
Táxis, IPSS, entre outras entidades de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
60/2016 de 8 de setembro;



Quanto é que custa – Estimar custos de investimento na rede e serviços, em
plataformas, em interfaces, em infraestruturas e equipamentos e de operação e
manutenção;




Quem financiará – Definir qual o melhor modelo de financiamento;

Qual a arquitetura do sistema – Definir a arquitetura do sistema (estrutural e
organizacional) do ponto de vista funcional, físico, de recursos humanos, de gestão e
6
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comunicação. Para o desempenho eficiente do serviço, este deverá ser suportado pela
utilização de tecnologias de informação comunicação que estabeleça as relações com os
utilizadores (procedimentos de reserva) e com os veículos (otimização do serviço em
tempo real).
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2. Elementos Base da Rede Atual
2.1. Enquadramento
O presente ponto caracteriza a rede de Transporte Coletivo Rodoviário (TCR) a ser
contratualizada. A primeira premissa que deverá ser tida em conta para a avaliação refere-se
ao pressuposto da não alteração do atual serviço a operar na CIM-AT.
Tal como já referenciado, foi decidido, através de diversas reuniões com a CIM-AT e com a
participação dos presidentes e dos técnicos das autarquias dos municípios do Alto Tâmega,
que a rede a contratualizar deveria assentar na atual rede de transportes em
funcionamento, embora com ligeiras variações (à exceção dos transportes urbanos de
Chaves cuja contratualização ocorrerá em duas fases).
Os seguintes elementos permitem estabelecer quais as linhas específicas, qual o nível de
cobertura espacial, temporal e de comodidade da rede atual e que servirá como base da
proposta para contratualização, de acordo com os pressupostos de cobertura impostos pela
Lei n.º 52/2015, de 9 de junho.

2.2. Rede de Transportes Atual
Considerando as premissas presentes no enquadramento deste ponto, esta breve
caracterização obedece ao conjunto de informação carregada pelos diferentes Operadores
rodoviários que operam no território da CIM-AT, de acordo com as especificidades da
plataforma do SIGGESC do IMT.
Com base nesta informação apresenta-se na Tabela 1 o quadro-resumo da oferta atual da rede
TCR com abrangência espacial nos concelhos da CIM-AT. A oferta global da rede de transportes
atual da CIM-AT ascende a 74 linhas de transporte regular de passageiros, sendo estas
subdivididas em 51 de âmbito municipal (69 % da oferta existente), 9 de âmbito intermunicipal
(12% da oferta global) e 14 de âmbito inter-regional (19% da oferta).
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Tabela 1. Caracterização geral da oferta global da rede TCR no território da CIM-AT por Operador
Operador

Municipal

Intermunicipal

Interregional

Total

Peso Percentual
(%)

Auto Viação do Tâmega, Ldª.

32+2*

9

6

47+2*

66%

1

-

1

2

3%

16

-

6

22

30%

Transdev Norte, SA

-

-

1

1

1%

Total

49+2*=51

9

14

72+2*=74

100%

Peso Percentual (%)

69%

12%

19%

100%

Rodonorte - Transportes
Portugueses, SA
Rodoviária D'Entre Douro e
Minho**

*Rede urbana de Chaves ** Atualmente pertencente ao Grupo Transdev
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

Esmiuçando a análise da oferta existente relativamente à sua distribuição por Operador,
verifica-se que a Auto Viação do Tâmega é o Operador com maior representatividade global,
com 49 linhas regulares de transporte de passageiros, correspondente a 66% da oferta total
vigente.
De reiterar a importância do Operador Rodoviária D’Entre Douro e Minho (atualmente
pertencente ao grupo Transdev), contabilizando uma oferta global de 22 linhas de transporte,
o equivalente a 30% da oferta global.
Destaca-se, assim, a concentração binomial existente na oferta de serviços de transporte,
sendo que os Operadores Auto Viação do Tâmega e a Rodoviária D'Entre Douro e Minho
representam 96% da oferta existente. Os Operadores Rodonorte - Transportes Portuguesas, SA
e Transdev Norte, SA apresentam apenas 4% do total da oferta, sendo importante ressalvar,
igualmente, o facto de o Operador Auto Viação do Tâmega ser o único a apresentar oferta
simultânea nos três tipos de tipologias: municipal, intermunicipal e inter-regional.

2.2.1. Rede Municipal
As linhas municipais correspondem às linhas de TCR com origem e destino dentro do mesmo
concelho em contexto da CIM. A Tabela 2 apresenta a distribuição da oferta municipal, com o
número de linhas por concelho, a extensão média da linha base e o número de linhas
parcelares e variantes.
De destacar o município de Montalegre com 24 linhas, considerando que fez uma
reformulação da sua rede recentemente para incluir o transporte escolar. Face à rarefação da
9
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ocupação territorial deste município, implicou a criação de uma rede com um elevado número
de linhas independentes. Já os outros municípios têm um número de linhas municipais
semelhantes, com a exceção de Boticas e Ribeira de Pena que beneficiam de um conjunto de
linhas intermunicipais e inter-regionais que colmatam as necessidades desta tipologia de rede.
Note-se que, através da extensão média das linhas base, a tipologia de serviço das linhas
municipais é relativamente extensa, sendo os concelhos com uma extensão média de linhas
maior, os concelhos de Valpaços e Montalegre.
Tabela 2. Indicadores fundamentais do funcionamento da rede municipal existente na CIM-AT
Nº Linhas

Extensão Média
Linha Base (km)

Linhas Parcelares

Linhas Variantes

Boticas

2

18,5

-

-

Chaves

8+2*

22,7 (11,9*)

1

2

Montalegre

24

27,0

-

4

Ribeira de Pena

2

12,5

-

-

Valpaços

7

28,4

2

-

Vila Pouca de Aguiar

6

17,1

1

-

49+2*

24,5

4

5

Concelho

Total

*Rede urbana de Chaves
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

No que concerne aos Operadores da rede TCR municipal da CIM-AT, uma análise à Tabela 3
permite concluir que o Operador Auto Viação do Tâmega é que apresenta maior
representatividade na rede TCR municipal, tal como ocorre na rede TCR global. A segunda
Operadora que mais se destaca é Rodoviária D’Entre Douro e Minho, com 16 linhas regulares
de transporte.
Tabela 3. Distribuição da oferta municipal de transportes por Operador
Concelho

A.V. do Tâmega

Rodonorte

Rodoviária

Transdev

Boticas

2

-

-

-

Chaves

8+2*

-

-

-

Montalegre

8

-

16

-

Ribeira de Pena

2

-

-

-

Valpaços

7

-

-

-

Vila Pouca de Aguiar

5

1

-

-

32+2*

1

16

-

Total

*Rede urbana de Chaves
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018
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2.2.2. Rede Intermunicipal
As linhas intermunicipais correspondem a linhas de TCR com origem ou destino em concelhos
distintos que se desenvolvem espacial, integral ou maioritariamente dentro do território de
uma entidade intermunicipal (CIM/AM). Na No que concerne aos Operadores da rede
intermunicipal existentes na CIM-AT, verifica-se que apenas opera a Auto Viação do Tâmega.
Os valores indicados para cada linha permitem conceber uma caracterização da oferta da rede
intermunicipal atual, sendo de destacar as extensões das linhas que variam entre os 21,0 km
por sentido (linha Ribeira de Pena (Salvador) – Vila Pouca de Aguiar) e os 60,9 km, referente à
extensão média da linha Vilarinho Seco – Chaves (por Lagarelhos). Relativamente ao número
de linhas parcelares apenas existem 3 linhas e nenhuma variante.
Tabela 4 estão representados alguns dos indicadores fundamentais do funcionamento da rede

intermunicipal, nomeadamente o Operador, a extensão da linha base e o número de variantes
e parcelares de cada linha.
No que concerne aos Operadores da rede intermunicipal existentes na CIM-AT, verifica-se que
apenas opera a Auto Viação do Tâmega. Os valores indicados para cada linha permitem
conceber uma caracterização da oferta da rede intermunicipal atual, sendo de destacar as
extensões das linhas que variam entre os 21,0 km por sentido (linha Ribeira de Pena (Salvador)
– Vila Pouca de Aguiar) e os 60,9 km, referente à extensão média da linha Vilarinho Seco –
Chaves (por Lagarelhos). Relativamente ao número de linhas parcelares apenas existem 3
linhas e nenhuma variante.
Tabela 4. Indicadores fundamentais do funcionamento da rede intermunicipal existente na CIM-AT
Extensão Linha
Base (km)

Linhas
Parcelares

Linhas Variantes

Chaves - Boticas (Por Ardãos)

27,3

-

-

Chaves - Montalegre (Por S. Vicente)

54,8

-

-

Chaves - Valoura

33,0

-

-

30,4

-

-

34,8

1

-

Ribeira De Pena (Salvador) - Vila Pouca De
Aguiar

21,0

-

-

Romainho - Chaves

44,1

1

-

Valpaços - Vila Pouca De Aguiar

45,2

-

-

Designação da Linha

Chaves - Valpaços
Chaves - Vilar De Perdizes

Operador

Auto Viação do
Tâmega
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Vilarinho Seco - Chaves (Por Lagarelhos)

60,9

1

-

Média

-

39,1

-

-

Total

9 Linhas

351,5

3

-

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

A Tabela 5 representa a matriz origem-destino das ligações entre as seis sedes concelhias
integrantes, considerando não só as ligações intermunicipais como as inter-regionais, incluindo
as linhas parcelares e variantes, que, de acordo com a informação carregada pelos Operadores
na plataforma SIGGESC, extravasam os limites espaciais de cada município de referência.
Tabela 5. Matriz Origem-Destino das ligações entre sedes concelhias da CIM-AT a partir da rede TCR
Sede Concelhia

Boticas

Boticas

Chaves
4 Linhas

Montalegre Ribeira de Pena

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

1 Linha

-

-

-

1 Linha

-

2 Linhas

2 Linhas

-

-

-

-

1 Linha

Chaves

4 Linhas

Montalegre

1 Linha

1 Linha

Ribeira de Pena

-

-

-

Valpaços

-

2 Linhas

-

-

V. Pouca de Aguiar

-

2 Linhas

-

1 Linha

Legenda

Ligação
Direta

Um
Transbordo

Mais de Um
Transbordo

1 Linha
1 Linha

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

Analisando a informação apresentada, destaca-se que 14 das 30 relações entre as sedes
existentes, o equivalente a 47% das ligações totais possíveis, apresentam ligação direta através
da rede TCR. Em particular destacam-se Chaves (quatro ligações) e Vila Pouca de Aguiar (três
ligações), que representam as sedes concelhias com o maior número de ligações diretas na
origem, sendo igualmente Chaves e Vila Pouca de Aguiar as sedes de concelho que apresentam
o maior número de ligações diretas como destino.
Importa referenciar o facto de todas as sedes concelhias integrantes da CIM-AT apresentarem,
no mínimo, a oferta de uma ligação direta interconcelhia, seja na origem ou destino. O
concelho que apresenta menor número de ligações interconcelhias sem necessidade de
realização de transbordo, seja na origem ou destino, é Ribeira de Pena, que apresenta conexão
direta com o concelho de Vila Pouca de Aguiar em ambos os sentidos. Não obstante o facto de
40% das ligações intermunicipais obrigarem à realização de um transbordo, ou seja, 12 das 30
relações possíveis, estas não apresentam um peso considerável nas ligações interconcelhias.
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Por último, 4 das 30 relações possíveis obrigam à realização de mais de um transbordo, ou
seja, 13% das ligações totais. De referir que o facto das ligações que obrigam à realização de
transbordo representarem conjuntamente 53% do total das relações existentes, com um peso
superior ao número de ligações diretas existentes.
Apresenta-se na Tabela 6 a matriz origem-destino das ligações TCR de âmbito intermunicipal
existentes entre os diferentes concelhos constituintes da CIM-AT, relacionando-a com os
fluxos de viagens totais, seja de tipologia pendular ou outra, declarados no inquérito à
mobilidade da população residente (procura potencial), sendo estes agregados em três classes
quantitativas:


Reduzido: inferior a 500 viagens inter-concelhias realizadas;



Intermédio: entre 500 e 1.000 viagens inter-concelhias realizadas;



Elevado: superior a 1.000 viagens inter-concelhias realizadas.

Tabela 6. Relação entre a rede de âmbito intermunicipal e o número de viagens totais declaradas pela
população residente na CIM-AT em 2017
O/D

Boticas

Chaves

Montalegre

Ribeira de
Pena

Valpaços

V. Pouca de
Aguiar

Boticas

16.279

1.484

77

225

-

-

Chaves

739

85.171

119

77

1.499

744

Montalegre

77

211

17.720

-

-

-

Ribeira de Pena

18

249

-

15.898

-

126

Valpaços

-

1.328

-

-

29.933

2.552

V. Pouca de Aguiar

-

954

-

415

1.442

34.446

Legenda
x-

Nº de Residentes que realizam movimentos
intermunicipais

x-

Fluxo de movimentos reduzido (< 500)

xxx xxxx -

Fluxo de movimentos intermédio (500
- 1000)
Fluxo de movimentos elevado (> 1000)

Ligação Direta
Ligação com
Transbordo
Ligação IntraMunicipal
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

Analisando a informação apresentada, evidencia-se o facto de todos os fluxos relevantes
(superior a 1.000 viagens declaradas) e intermédios (entre 500 e 1.000 viagens realizadas)
serem servidos por ligações diretas através da rede TCR, onde não se verifica a necessidade de
realização de transbordo. Mais se informa que praticamente todas as ligações intermunicipais
onde se registaram viagens declaradas por residentes, independentemente do volume dos
fluxos contabilizados, são efetivamente servidas por ligações diretas.
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As quatro exceções encontradas, todas de tipologia reduzida (inferior a 500 viagens
declaradas), cuja ligação através da rede de TCR impõe a obrigatoriedade de realização de
transbordo, são: Boticas – Ribeira de Pena; Chaves – Ribeira de Pena; Ribeira de Pena – Boticas
e Ribeira de Pena – Chaves. As restantes ligações que apresentam a necessidade de realização
de transbordo não apresentam nenhum fluxo de viagens declaradas pelos residentes da CIMAT.

2.2.3. Rede Inter-Regional
As linhas inter-regionais são aquelas linhas com origem ou destino em concelhos de entidades
intermunicipais distintas, sendo serviços de transporte de passageiros que se desenvolvem
espacialmente no território de diferentes entidades intermunicipais, entre CIM ou entre CIM e
AM.
Na Tabela 7 estão explanados alguns dos indicadores fundamentais como a extensão da linha
base, a extensão da linha no território da CIM-AT, em valores absolutos e percentuais e as
restantes CIM abrangidas. Na seguinte tabela a informação encontra-se desagregada por
sentido de circulação, no sentido de mitigar as variações existentes na extensão total dos
percursos, uma vez que em casos particulares pode apresentar significativa relevância
estatística. Analisando a presente tabela verifica-se que apenas 7 das 14 linhas, ou seja, 50%
das linhas inter-regionais possuem uma extensão espacial no território da CIM-AT superior a
50%.
Tabela 7. Indicadores fundamentais do funcionamento da rede inter-regional existente na CIM-AT
Designação da Linha
Chaves - Mirandela

Chaves - Murça

Chaves - Régua (Estação)

Chaves - Vila Real

Chaves - Vinhais

Sentido

Extensão Linha Extensão CIM- Extensão CIMBase (m)
AT (m)
AT (%)

Ida

54.720

45.711

84%

Volta

54.353

45.370

83%

Ida

49.006

31.334

64%

Volta

48.639

30.966

64%

Ida

91.411

48.458

53%

Volta

91.211

48.186

53%

Ida

66.053

48.458

73%

Volta

65.868

48.186

73%

Ida

67.722

39.253

58%

Volta

67.259

38.811

58%

Restantes CIM
Abrangidas
CIM Terras de
Trás-os-Montes
CIM Douro

CIM Douro

CIM Douro
CIM Terras de
Trás-os-Montes

Parada De Monteiros - Vila
Real

Ida

50.057

32.461

65%

Volta

50.227

32.544

65%

CIM Terras de
Trás-os-Montes

Cavez (Ponte) - Ribeira De

Ida

11.405

8.432

74%

CIM Ave
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Pena (Salvador)*
Carva - Murça
Asnela - Cabeceiras De
Basto
Braga - Montalegre
Cabeceiras De Basto Ribeira De Pena (Salvador)
Cabeceiras De Basto - Uz
(Por Leiradas)
Cabril - Ruivães

Cerva - Mondim De Basto

Volta

11.448

8.474

74%

Ida

23.890

53

0%

Volta

23.848

53

0%

Ida

24.810

8.647

35%

Volta

24.797

8.647

35%

Ida

97.397

37.459

38%

Volta

95.870

37.544

39%

Ida

30.750

8.432

27%

Volta

30.812

8.474

28%

Ida

25.250

292

1%

Volta

25.269

292

1%

Ida

7.196

2.598

36%

Volta

7.271

2.598

36%

Ida

19.455

7.122

37%

Volta

19.614

7.255

37%

CIM Terras de
Trás-os-Montes
CIM Ave
CIM Ave, CIM
Cávado
CIM Ave

CIM Ave

CIM Ave

CIM Ave

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018
* A linha Cavez (Ponte) - Ribeira De Pena (Salvador) é uma linha parcelar de Cabeceiras de Basto - Ribeira de Pena
(Salvador)

2.2.4. Níveis de Cobertura
2.2.4.1 Cobertura Territorial
Recapitulando alguns dos elementos constantes no relatório de avaliação de rede, no presente
ponto apresenta-se a abrangência espacial da rede de TCR nos diferentes concelhos
constituintes da CIM-AT, cruzando a análise já previamente realizada aos serviços de âmbito
municipal com os serviços de tipologia intermunicipal e inter-regional. O objetivo passa pela
identificação das áreas do território intermunicipal que não se encontram integradas dentro
dos critérios de serviços mínimos definidos no RJSPTP, nomeadamente os diferentes lugares
censitários, com um efetivo populacional superior a 40 residentes, que não apresentam
serviços de TCR.
Para efeitos de análise, e tal como realizado anteriormente na avaliação da rede de âmbito
municipal, consideram-se dois limites de distância-tempo (cinco e dez minutos), simulando o
tempo necessário para aceder pedonalmente à paragem da rede de TCR mais próxima. A
análise vertida no presente ponto versa sobre a abrangência espacial do serviço face aos
diferentes lugares censitários do concelho, com especial enfoque naqueles que apresentam
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Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

um efetivo populacional superior a 40 residentes, de acordo com as normas estipuladas no
RJSPTP.
Na Figura 1 apresenta-se a distribuição espacial dos lugares com mais de 40 residentes que se
encontram espacialmente cobertos pelo serviço de TCR, independentemente da tipologia de
serviço abrangido, sendo discriminados os lugares espacialmente abrangidos nos limites
temporais de cinco e dez minutos.

Figura 1. Lugares com mais de 40 hab. espacialmente abrangidos pela rede de TCR
Fonte: SIGGESC, 2018; INE, 2011

Na Tabela 8 apresenta-se uma análise focalizada nos lugares com mais de 40 residentes que
não se encontram espacialmente abrangidos por nenhuma das tipologias de serviço de TCR
discriminadas no presente relatório.
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Neste sentido, verifica-se um total de 98 lugares com mais de 40 habitantes que não se
encontram espacialmente abrangidos pela rede TCR no território da CIM-AT, considerando um
limite máximo de 10 minutos a partir da paragem da rede mais próxima, independentemente
da tipologia de serviço existente na mesma. Com efeito, os lugares não abrangidos pelos
serviços de TCR abarcam um total de 9.564 residentes, o equivalente a cerca de 10% do efetivo
populacional conjunto dos seis concelhos constituintes da CIM-AT (94.143 no ano de 2011).
Neste particular evidencia-se Valpaços, sendo este o concelho onde se contabiliza o maior
número de lugares censitários com mais de 40 residentes não abrangidos, sendo identificados
um total de 27 lugares. Os referidos lugares contemplam um total de 3.005 residentes, o
equivalente a 18% do efetivo populacional concelhio.
No entanto, o concelho que apresenta maior significância estatística na população residente
em lugares com mais de 40 habitantes não abrangidos é Ribeira de Pena. Com efeito, os 17
lugares censitários não abrangidos abarcam um efetivo populacional de 1.553 residentes,
correspondente a 24% da população total do concelho.
Por fim, importa relevar o facto de Montalegre ser o concelho que apresenta o menor número
de lugares com mais de 40 residentes não abrangidos pelos serviços de TCR, sendo apenas
considerado o lugar de Padroso (107 residentes) na referida tipologia.
Tabela 8. Lugares com mais de 40 residentes na totalidade do território da CIM-AT não abrangidos pela
Rede TCR
Lugar Censitário não Abrangido a 10
minutos

População
Residente

Freguesia

Concelho

Codessoso

88

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Boticas

Valdegas

87

Pinho

Boticas

Torneiros

69

Beça

Boticas

Antigo

54

Dornelas

Boticas

Vilarinho da Mó

54

Beça

Boticas

Fiães do Tâmega

49

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Boticas

Sobradelo

49

Pinho

Boticas

Coimbró

47

Alturas do Barroso e Cerdedo

Boticas

Veral

45

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Boticas

Secerigo

44

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Boticas

Seirrãos

42

Beça

Boticas

11 Lugares

628

11% da População Total do Concelho

Boticas

Abobeleira

369

Vale de Anta

Chaves

Rebordondo

269

Anelhe

Chaves

Casas de Monforte

230

Águas Frias

Chaves

Pastoria

208

Redondelo

Chaves
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173

Águas Frias

Chaves

Selhariz

158

Vidago (União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras)

Chaves

Eiras

138

União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela

Chaves

Anelhe

117

Anelhe

Chaves

Ribeira das Avelãs

107

União das freguesias da Madalena e Samaiões

Chaves

Bobadela de Monforte

105

Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela)

Chaves

Mosteiró de Baixo

102

União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela

Chaves

Cambedo

95

Vilarelho da Raia

Chaves

Castelo

95

União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela

Chaves

Tresmundes

84

União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela

Chaves

Campo de Cima

79

União das freguesias da Madalena e Samaiões

Chaves

Vila Nova de Monforte

78

Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela)

Chaves

Oucidres

77

Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela)

Chaves

Pereiro de Agrações

69

União das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações

Chaves

Redial

67

Vilela do Tâmega

Chaves

Cela

64

União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela

Chaves

Capeludos

62

Nogueira da Montanha

Chaves

Sobreira

56

Águas Frias

Chaves

22 Lugares

2.802

7% da População Total do Concelho

Chaves

Padroso

107

União das freguesias de Montalegre e Padroso

Montalegre

1 Lugar

107

1% da População Total do Concelho

Montalegre

Formoselos

197

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Canedo

170

Canedo

Ribeira de Pena

Rio Mau

149

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Limões

137

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Penalonga

130

Canedo

Ribeira de Pena

Escarei

111

União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de AlémTâmega

Ribeira de Pena

Lamas

92

Alvadia

Ribeira de Pena

Alvadia

78

Alvadia

Ribeira de Pena

Friúme

70

União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de AlémTâmega

Ribeira de Pena

Minas de São João

70

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Seirós

70

Canedo

Ribeira de Pena

Fonte do Mouro

54

Santa Marinha

Ribeira de Pena

Macieira

51

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Póvoa

47

União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de AlémTâmega

Ribeira de Pena

Capão

44

Santa Marinha

Ribeira de Pena

Ruival

43

União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de AlémTâmega

Ribeira de Pena

Azeveda

40

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

17 Lugares

1.553

24% da População Total do Concelho

Ribeira de Pena

Possacos

446

Possacos

Valpaços

Valverde

291

Valpaços e Sanfins

Valpaços
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Silva

281

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Santa Maria de Emeres

259

Santa Maria de Emeres

Valpaços

Água Revés e Crasto

174

Água Revés e Crasto

Valpaços

Vilartão

134

Bouçoães

Valpaços

Vilarinho do Monte

127

São João da Corveira

Valpaços

Avarenta

113

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Póvoa de Lila

87

Rio Torto

Valpaços

Nozedo

86

São João da Corveira

Valpaços

Curros

83

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Ribas

79

Algeriz

Valpaços

Cadouço

75

Canaveses

Valpaços

Mosteiró de Cima

69

Friões

Valpaços

Midões

63

Algeriz

Valpaços

Alpande

62

Ervões

Valpaços

Redondelo

62

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Frutuoso

61

Padrela e Tazem

Valpaços

Junqueira

57

São João da Corveira

Valpaços

Vilela

56

Santiago da Ribeira de Alhariz

Valpaços

Cabanas

52

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Campo de Égua

52

Santiago da Ribeira de Alhariz

Valpaços

Valongo de Cima

51

Ervões

Valpaços

Monte de Arcas

48

Tinhela e Alvarelhos

Valpaços

Pereiro

47

Algeriz

Valpaços

Aveleda

46

Serapicos

Valpaços

Ferreiros

44

Lebução, Fiães e Nozelos

Valpaços

27 Lugares

3.005

18% da População Total do Concelho

Quintã

149

Vreia de Jales

Cabanes

131

União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros

Cidadelha de Jales

118

Alfarela de Jales

Raiz do Monte

118

Vreia de Jales

Vreia de Jales

90

Vreia de Jales

Outeiro

73

Telões

Covas

71

Tresminas

Tinhela de Cima

70

Bornes de Aguiar

Afonsim

65

Alvão

Barrela

64

Vreia de Jales

Gouvães da Serra

60

Alvão

Souto

59

Telões

Cerdeira

58

Vreia de Jales

Trandeiras

57

Alvão

Valpaços
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
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Viduedo

56

Alvão

Reguengo

52

Alvão

Reboredo de Jales

49

Alfarela de Jales

Vilarinho de São Bento

46

Capeludos

Sevivas

43

Tresminas

Pinduradouro

40

Alvão

20 lugares

1.469

11% da População Total do Concelho

Total: 98 Lugares

9.564

10% da População Total da CIM-AT

Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
Vila Pouca de
Aguiar
CIM-AT

Fonte: SIGGESC, 2018; INE, 2011

Tendo ainda por base os critérios de serviços mínimos definidos no RJSPTP, importa conhecer
em detalhe o perfil das ligações interconcelhias atualmente em operação na CIM-AT. Com
efeito, apresenta-se na Tabela 9 a matriz origem-destino das ligações entre as seis sedes
concelhias integrantes, considerando conjuntamente as diferentes ligações intermunicipais e
inter-regionais, incluindo as diferentes linhas parcelares e variantes, que, de acordo com a
informação carregada pelos Operadores na plataforma SIGGESC, extravasam os limites
espaciais de cada município de referência.
O objetivo primário passa pela aferição da atual situação das ligações intermunicipais
existentes, nomeadamente no que concerne à interconetividade entre as diferentes sedes
concelhias da CIM-AT. Para o referido efeito, apresenta-se o perfil da ligação existente, através
da rede TCR de âmbito intermunicipal e inter-regional, entre as diferentes sedes concelhias,
discriminando as ligações existentes sem necessidade de transbordo (ligações diretas) e as
ligações que obrigam à realização de transbordo.
Tabela 9. Matriz Origem-Destino das ligações entre sedes concelhias da CIM-AT a partir da rede TCR
Sede Concelhia

Boticas

Boticas

Chaves

Montalegre

Ribeira de Pena

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

4 Linhas

1 Linha

-

-

-

1 Linha

-

2 Linhas

2 Linhas

-

-

-

-

1 Linha

Chaves

4 Linhas

Montalegre

1 Linha

1 Linha

Ribeira de Pena

-

-

-

Valpaços

-

2 Linhas

-

-

V. Pouca de Aguiar

-

2 Linhas

-

1 Linha

Legenda

Ligação Direta

Um Transbordo

Mais de Um
Transbordo

1 Linha
1 Linha

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018
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Analisando a informação apresentada, evidencia-se o facto de 14 das 30 relações entre sedes
intermunicipais existentes, o equivalente a 47% das ligações totais possíveis, apresentarem
ligação direta através da rede TCR, independentemente da tipologia de serviço, sendo a
tipologia de ligação mais representativa entre as sedes de concelho da CIM-AT.
Importa salientar positivamente o facto de todas as sedes concelhias integrantes da CIM-AT
apresentarem, no mínimo, a oferta de uma ligação direta interconcelhia, seja na origem ou
destino. Neste particular, Ribeira de Pena é o concelho que apresenta o menor número de
ligações interconcelhias sem necessidade de realização de transbordo, seja na origem ou
destino, apresentando conexão direta com o concelho de Vila Pouca de Aguiar em ambos os
sentidos.
Não obstante, as ligações entre sedes concelhias que obrigam à realização de um transbordo
representam 40% das ligações intermunicipais totais, constituindo 12 das 30 relações
possíveis. Esta tipologia apresenta ainda um peso considerável nas ligações interconcelhias na
CIM-AT, sendo premente perceber se as necessidades de mobilidade existentes são
satisfatoriamente cobertas pela rede existente.
Por fim, as ligações entre sedes que obrigam à realização de mais de um transbordo
representam 13% das ligações interconcelhias totais, num total 4 das 30 relações possíveis. O
facto das ligações que obrigam à realização de transbordo representarem conjuntamente 53%
das ligações existentes, um peso superior ao número de ligações diretas existentes, deverá ser
alvo de especial atenção aquando da futura contratualização da rede intermunicipal a efetuar,
nomeadamente na reformulação da rede atualmente existente.
Ainda na temática da cobertura territorial da rede TCR de âmbito interconcelhio, considerando
conjuntamente as redes intermunicipal e inter-regional atualmente em operação na CIM-AT,
importa estabelecer a relação entre o número de movimentos totais, declarados no inquérito
à mobilidade da população residente da CIM-AT, realizado em 2017, e a tipologia de ligação
existente. O objetivo prende-se com a relação entre os fluxos intermunicipais mais
importantes e as características da ligação TCR existente, nomeadamente se os fluxos mais
significativos são atualmente servidos por ligações diretas a partir da rede TCR atualmente em
operação na CIM-AT.
Com efeito, apresenta-se na Tabela 10 a matriz origem-destino das ligações TCR de âmbito
intermunicipal existentes entre os diferentes concelhos constituintes da CIM-AT, relacionando21
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a com os fluxos de viagens totais, seja de tipologia pendular ou outra, declarados no inquérito
à mobilidade da população residente (procura potencial), sendo estes agregados em três
classes quantitativas:


Reduzido: inferior a 500 viagens inter-concelhias realizadas;



Intermédio: entre 500 e 1.000 viagens inter-concelhias realizadas;



Elevado: superior a 1.000 viagens inter-concelhias realizadas.

Tabela 10. Relação entre a rede de âmbito intermunicipal e o número de viagens totais declaradas pela
população residente na CIM-AT em 2017
O/D

Boticas

Chaves

Montalegre

Ribeira de Pena

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

Boticas

16.279

1.484

77

225

-

-

Chaves

739

85.171

119

77

1.499

744

Montalegre

77

211

17.720

-

-

-

Ribeira de Pena

18

249

-

15.898

-

126

Valpaços

-

1.328

-

-

29.933

2 552

V. Pouca de Aguiar

-

954

-

415

1.442

34.446

Legenda
77-

Nº de Residentes que realizam movimentos intermunicipais

Ligação Direta

211 -

Fluxo de movimentos reduzido (< 500)

Ligação com Transbordo

739 -

Fluxo de movimentos intermédio (500 - 1000)

Ligação Intra-Municipal

1328 -

Fluxo de movimentos elevado (> 1000)

Fonte: Inquérito à mobilidade da população residente da CIM-AT, 2017; SIGGESC, 2018

Analisando a informação apresentada, evidencia-se o facto de todos os fluxos relevantes
(superior a 1.000 viagens declaradas) e intermédios (entre 500 e 1.000 viagens realizadas)
serem servidos por ligações diretas através da rede TCR, onde não se verifica a necessidade de
realização de transbordo. Mais se informa que praticamente todas as ligações intermunicipais
onde se registaram viagens declaradas por residentes, independentemente do volume dos
fluxos contabilizados, são efetivamente servidas por ligações diretas.
As quatro exceções encontradas, todas de tipologia reduzida (inferior a 500 viagens
declaradas), cuja ligação através da rede de TCR impõe a obrigatoriedade de realização de
transbordo, são:


Boticas – Ribeira de Pena;
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Chaves – Ribeira de Pena;



Ribeira de Pena – Boticas;



Ribeira de Pena – Chaves.

As restantes ligações que apresentam a necessidade de realização de transbordo não
apresentam nenhum fluxo de viagens declaradas pelos residentes da CIM-AT. De uma forma
geral, os resultados apresentados indiciam a relativa homogeneidade entre as necessidades
existentes e a oferta vigente, sendo as quatro exceções identificadas consideradas prioritárias
na futura concessão da rede a contratualizar.

2.2.4.2. Cobertura Temporal
No presente ponto é analisada a atual situação das ligações interconcelhias da rede TCR a
operar na CIM-AT, tendo como critérios de análise os serviços mínimos definidos no RJSPTP.
Nesse sentido, importa conhecer o atual modelo operacional das ligações possibilitadas pela
rede, nomeadamente no que diz respeito às respetivas frequências horárias nos dois períodos
discriminados no RJSPTP: período da manhã e período da tarde. Para efeitos de análise, e uma
vez que o atual modelo do RJSPTP não especifica os intervalos temporais dos referidos
períodos, serão considerados os seguintes períodos previamente apresentados na fase
introdutória do presente capítulo:


Período da Manhã: Período de Ponta da Manhã (07h31-09h30) e Período da Manhã
(09h31-12h00);



Período da Tarde: Período da Tarde (17h31-17h30) e Período de Ponta da Tarde
(17h31-19h30).

Com efeito, apresenta-se na Tabela 11 a matriz origem-destino das ligações entre sedes
concelhias, relativamente à oferta no período matinal, considerando conjuntamente as
ligações intermunicipais e as diferentes linhas inter-regionais. Das 14 ligações diretas
existentes entre as diferentes sedes concelhias da CIM-AT, através da rede TCR, apenas 11
apresentam circulações em operação no período da manhã. Com efeito, as três ligações
diretas existentes, sem oferta de serviços de transporte no período da manhã são as seguintes:


Ribeira de Pena – Vila Pouca de Aguiar;



Vila Pouca de Aguiar – Ribeira de Pena;



Vila Pouca de Aguiar – Valpaços.
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No total, o número de circulações inter sedes concelhias na CIM-AT, em operação no período
matinal, ascende a 29. Neste particular, a sede concelhia de Chaves é a que apresenta o maior
número de circulações, seja na origem (13 circulações) ou como destino (dez circulações). Em
sentido inverso, a sede concelhia de Ribeira de Pena é a que apresenta o menor número de
circulações.
Tabela 11. Matriz Origem-Destino das ligações entre sedes concelhias da CIM-AT – Período da Manhã
O/D

Boticas

Boticas
Chaves

4

Montalegre

2

Chaves

Montalegre

3

2

Ribeira de Pena

2

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

2

5

2

Ribeira de Pena

-

Valpaços

1

V. Pouca de Aguiar

4

Legenda:

3 Número de Circulações

2
-

-

Com Serviço no Período da Manhã
Sem Serviço no Período da Manhã
Sem Ligação Direta (Necessário Transbordo)

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

No que respeita ao Período da Tarde (vide Tabela 12), observa-se que todas as 14 ligações
diretas existentes entre as diferentes sedes concelhias da CIM-AT, através da rede TCR de
âmbito intermunicipal, apresentam oferta de circulações em operação no período da tarde.
Com efeito, o número de circulações inter sedes concelhias na CIM-AT, em operação no
período da tarde, ascende a 49, uma oferta substancialmente superior à existente no período
matinal. Tal como observado no anterior período horário, a sede concelhia de Chaves é a que
apresenta o maior número de circulações, seja na origem (21 circulações) ou como destino (19
circulações), sendo a sede concelhia de Ribeira de Pena a que apresenta o menor número de
circulações.
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Tabela 12. Matriz Origem-Destino das ligações entre sedes concelhias da CIM-AT – Período da Tarde
O/D

Boticas

Boticas
Chaves

5

Montalegre

3

Chaves

Montalegre

5

2

Ribeira de Pena

3

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

6

7

3

Ribeira de Pena

1

Valpaços

4

V. Pouca de Aguiar

7

Legenda: 3 Número de Circulações

1
1

1

Com Serviço no Período da Tarde
Sem Serviço no Período da Tarde
Sem Ligação Direta (Necessário Transbordo)

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

Por fim, e com o objetivo primário da aferição da atual situação das ligações interconcelhias
existentes, nomeadamente no que concerne ao cumprimento dos atuais serviços mínimos de
cobertura temporal discriminados no RJSPTP, apresenta-se na Tabela 13 o quadro-resumo da
caracterização da oferta atual de ligação entre as diferentes sedes concelhias.
Analisando a informação apresentada, evidencia-se o facto de apenas 11 das 30 relações entre
sedes possíveis, o equivalente a 37% do total, cumprirem integralmente os critérios de
serviços mínimos de cobertura temporal definidos no RJSPTP. Com efeito, as referidas ligações
apresentam pelo menos uma circulação no período da manhã e outra no período da tarde,
embora a sua representatividade no quadro global das ligações intermunicipais da CIM-AT seja
ainda inferior a metade.
Por sua vez, o número de ligações entre sedes concelhias que cumprem parcialmente os
critérios de serviços mínimos de cobertura temporal definidos no RJSPTP ascende a três, o
equivalente a 10% do número total de ligações possíveis. Com efeito, as referidas ligações
apresentam pelo menos uma circulação em apenas um dos períodos discriminados, no caso
concreto apenas no período da tarde, sendo a sua representatividade no quadro global das
ligações intermunicipais da CIM-AT pouco significativa.
Em sentido inverso, o número de ligações entre sedes concelhias que não cumprem os
critérios de serviços mínimos de cobertura temporal definidos no RJSPTP ascende a 16,
representando 53% do número total de ligações possíveis. As referidas ligações contemplam as
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que não apresentam conexão direta, obrigando à realização de transbordo. Tal como analisado
previamente, esta tipologia é a mais representativa no quadro geral das ligações interconcelhias possíveis na CIM-AT, com óbvias consequências na distribuição modal atualmente
vigente no território, com um claro predomínio na utilização do automóvel - 68% com base nos
resultados provenientes do Inquérito à Mobilidade da População Residente na CIM-AT (2017).
Tabela 13. Matriz Origem-Destino das ligações entre sedes concelhias da CIM-AT – Serviços Mínimos da
Cobertura Temporal
O/D

Boticas

Chaves

Montalegre

Ribeira de Pena

Valpaços

V. Pouca de Aguiar

Boticas
Chaves
Montalegre
Ribeira de Pena
Valpaços
V. Pouca de Aguiar

Legenda

Cumpre Integralmente - Oferta de Circulações nos Dois Períodos Horários
Cumpre Parcialmente - Oferta de Circulações num dos Períodos Horários
Não Cumpre - Sem Ligação Direta (Necessário Transbordo)

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2018

Mais uma vez, e com base nos resultados apresentados, releva-se a necessidade de proceder a
uma análise mais efetiva às necessidades correntes de mobilidade das populações residentes
no território da CIM-AT. Não obstante, salienta-se a importância dos resultados provenientes
do presente estudo, sendo que os mesmos deverão forçosamente ser considerados no
processo da futura contratualização da rede intermunicipal a efetuar, nomeadamente na
reformulação da rede atualmente existente. O desígnio a concretizar a médio prazo prende-se
efetivamente com a correção das assimetrias e debilidades identificadas, nomeadamente no
que concerne ao cumprimento dos níveis mínimos de serviço público definidos no RJSPTP.

2.2.4.3. Comodidade
Conforme referido anteriormente, o objetivo deste critério passa pela avaliação da
operacionalidade da rede, nomeadamente no que concerne à possibilidade de realização de
ligações diretas entre as diversas áreas de cada território e a respetiva sede concelhia,
minimizando a necessidade de realização de transbordos. Este parâmetro é igualmente
26

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

importante na ótica do utilizador, quer a montante quer a jusante da entrada na rede de TCR,
nomeadamente pela promoção da articulação conveniente com outros serviços de transporte,
designadamente quanto à coordenação dos horários.
Mais uma vez importa referenciar os critérios de serviços mínimos definidos ao abrigo do
RJSPTP, nomeadamente para áreas fora do perímetro urbano, cujos critérios foram definidos
entre uma deslocação de um local e uma sede de concelho, para que não exista mais do que
um transbordo, sendo que caso o mesmo ocorra, este não poderá ser superior a 15 minutos.
Nesse sentido, a Figura 2 representa a espacialização territorial dos lugares censitários
existentes, independentemente da dimensão do respetivo efetivo populacional, possibilitando
a aferição dos lugares que não necessitam de nenhum transbordo na ligação à sede do
concelho, através da rede TCR. Além da análise às ligações de tipologia municipal, previamente
realizada a cada um dos seis concelhos integrantes da CIM-AT, a presente aferição incorpora
igualmente os serviços de tipologia intermunicipal e inter-regional. O objetivo passa pela
clarificação da situação atualmente vigente, possibilitando um quadro de análise mais rigoroso
e efetivo às atuais características de cada um dos lugares censitários, no que respeita à oferta
de serviços de transporte existente.
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Figura 2. Lugares censitários da CIM-AT que não necessitam de transbordo na ligação à respetiva sede
do concelho
Fonte: SIGGESC, 2018; INE, 2011

Na Tabela 14 apresenta-se uma análise focalizada nos lugares censitários identificados na CIMAT, independentemente da sua dimensão populacional, que se encontram espacialmente
abrangidos pelo serviço de TCR, mas cujo perfil de ligação obriga à realização de transbordo na
conexão com a respetiva sede concelhia.
Neste sentido, verifica-se um total de 41 lugares que se enquadram no referido perfil,
considerando um limite máximo de 10 minutos a partir da paragem da rede mais próxima,
independentemente da tipologia de serviço existente na mesma. Com efeito, os lugares
abrangidos pelos serviços de TCR, com necessidade de realização de transbordo na ligação à
respetiva sede concelhia, abarcam um total de 2.963 residentes, o equivalente a 3% do efetivo
populacional conjunto dos seis concelhos constituintes da CIM-AT (94.143 no ano de 2011).
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Os lugares censitários identificados na presente tipologia subdividem-se entre os concelhos de
Chaves, Montalegre e Valpaços. Neste particular evidencia-se Montalegre, sendo este o
concelho onde se contabiliza o maior número de lugares censitários com obrigatoriedade de
realização de transbordo na ligação à sede concelhia, sendo identificados um total de 25
lugares. Os referidos lugares contemplam um total de 1.822 residentes, o equivalente a 17%
do efetivo populacional concelhio.
Tabela 14. Lugares censitários abrangidos pela Rede TCR com necessidade de realização de transbordo
na ligação à respetiva sede concelhia
Lugar Censitário sem Ligação à respetiva Sede Concelhia

População Residente

Freguesia

Concelho

Pereira de Selão

63

Vilas Boas

Chaves

1 Lugar

63

0% da População Total do Concelho

Chaves

Salto

548

Salto

Montalegre

Borralha

243

Salto

Montalegre

Covelo do Gerês

131

Covelo do Gerês

Montalegre

Vila Nova/Sidrós

121

Ferral

Montalegre

Corva

91

Salto

Montalegre

Caniçó

84

Salto

Montalegre

Pereira

77

Salto

Montalegre

Reboreda

70

Salto

Montalegre

Arcos

62

Cervos

Montalegre

Linharelhos

45

Salto

Montalegre

Peneda

44

Covelo do Gerês

Montalegre

Bagulhão

40

Salto

Montalegre

Santa Marinha

39

Ferral

Montalegre

Viveiro

32

Ferral

Montalegre

Póvoa

30

Salto

Montalegre

Amear

28

Salto

Montalegre

São Ane

25

Cabril

Montalegre

Beçós

21

Salto

Montalegre

Carvalho

20

Salto

Montalegre

Tabuadela

20

Salto

Montalegre

Ameal

19

Salto

Montalegre

Xertelo

12

Cabril

Montalegre

Seara

11

Salto

Montalegre

São Bento de Sexta Freita

9

Covelo do Gerês

Montalegre

Santa Marinha

0

Covelo do Gerês

Montalegre

25 Lugares

1.822

17% da População Total do Concelho

Montalegre

Asnela

150

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Agunchos

133

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

Ribeira

114

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

29

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos
Adoria

77

União das freguesias de Cerva e Limões

Ribeira de Pena

4 Lugares

474

7% da População Total do Concelho

Ribeira de Pena

Rendufe

138

Santa Maria de Emeres

Valpaços

Corveira

88

Serapicos

Valpaços

Paradela

74

Santiago da Ribeira de Alhariz

Valpaços

Serapicos

71

Serapicos

Valpaços

Cubo

54

Carrazedo de Montenegro e Curros

Valpaços

Santiago

42

Santiago da Ribeira de Alhariz

Valpaços

São Cipriano

41

Serapicos

Valpaços

Moreiras

34

Lebução, Fiães e Nozelos

Valpaços

Amoinha Nova

33

Santiago da Ribeira de Alhariz

Valpaços

Pedome

22

Lebução, Fiães e Nozelos

Valpaços

Bouças

7

Bouçoães

Valpaços

11 Lugares

604

4% da População Total do Concelho

Valpaços

Total: 41 Lugares

2.963

3% da População Total da CIM-AT

CIM-AT

Fonte: SIGGESC, 2018; INE, 2011
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3. Definições de Lotes e Opções de Contratualização
3.1. Enquadramento
Face à proposta da CIM e dos respetivos municípios no que diz respeito à base das linhas a
contratualizar e ligeiros ajustamentos efetuados (alteração dos atuais 2.449.003veic.km para
os futuros 2.030.496 veic.km), é necessário preparar a forma de “empacotamento” das linhas,
por forma a se obedecer aos principais desideratos das leis que estão subjacentes aos
procedimentos necessários realizar.
De acordo com o Código dos Contratos Públicos em vigor (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro e sucessivas alterações), proíbe-se expressamente a cisão artificial do contrato com o
intuito de excluir a respetiva formação do cumprimento das exigências legais aplicáveis ou,
como se refere no artigo 17.º, n.º 8, proíbe-se o fracionamento do valor do contrato.
O que a lei pretende evitar é que a entidade adjudicante fracione artificialmente o objeto do
contrato, para cuja formação a lei imporia o recurso a um procedimento aberto à
concorrência, em várias parcelas cujos valores individualmente considerados permitem a
adoção de ajustes diretos ou consultas prévias. Para obviar a este resultado, o artigo 22.º
estabelece que a contratação de prestações contratuais do mesmo tipo através de diferentes
procedimentos (designada, antes da última revisão do CCP, por “divisão em lotes”), ainda que
permitida, implica, contudo, que a escolha de cada um desses procedimentos tenha em conta
a soma dos valores de todos os lotes, de harmonia com as regras seguintes:
“Artigo 22.º
Contratação de prestações do mesmo tipo em diferentes procedimentos
1 – Quando prestações do mesmo tipo, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, sejam
contratadas através de mais do que um procedimento, a escolha do procedimento a adotar deve ser
efetuada tendo em conta:
a) O somatório dos valores dos vários procedimentos, caso a formação de todos os contratos a
celebrar ocorra em simultâneo; ou
b) O somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e do valor de
todos os procedimentos12 ainda em curso, quando a formação desses contratos ocorra ao
longo do período de um ano, desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do
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primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade de lançamento dos procedimentos
subsequentes.
2 – As entidades adjudicantes ficam dispensadas do disposto no número anterior relativamente a
procedimentos de bens e serviços cujo valor13 seja inferior a (euro) 80.000, ou a empreitadas de obras
públicas cujo valor seja inferior a (euro) 1.000.000, desde que o valor do conjunto dos procedimentos
não exceda 20% deste limite.”

É de assinalar que a (anteriormente designada) “divisão em lotes”, regulada no artigo acabado
de transcrever, não se confunde com a “adjudicação por lotes” prevista no artigo 46.º-A.


A “divisão em lotes” diz respeito à contratação de prestações do mesmo tipo em
procedimentos distintos, ao passo que a “adjudicação por lotes” se reporta à
contratação de prestações do mesmo tipo, por lotes, no mesmo procedimento.



A “divisão em lotes” é permitida, mas implica que a escolha do procedimento para a
formação de cada um dos contratos (lotes) obedeça ao definido no artigo 22.º, de
modo a impedir que o valor do contrato seja fracionado com o intuito de subtrair a
formação do mesmo das exigências legais aplicáveis.



Já a “adjudicação por lotes” não só é permitida, como passou, com a última revisão do
CCP, a ser incentivada, tendo em vista facilitar o acesso das PME ao mercado dos
contratos públicos. Por esta razão, o legislador impõe o dever de fundamentar a
decisão de não dividir o objeto contratual em lotes (no âmbito do mesmo
procedimento), no caso da formação de contratos públicos de aquisição de serviços
ou de aquisição ou locação de bens móveis de valor (preço base) superior a €
135.000,00 e de contratos de empreitada de obras públicas de valor (preço base)
superior a € 500.000,00 (cfr. artigo 46.º-A, n.º 2).

3.2. Objetivos do Processo de Contratualização
Considerando este breve enquadramento legal, deverá estar presente nesta definição inicial
de lotes a contratualizar, uma aposta numa solução em que se procura manter, em grande
medida, a oferta de transporte existente, de modo a absorver as sinergias de operação já
existentes, mas sempre que possível procurando evitar a necessidade de duplicação de meios
afetos ao serviço mínimo obrigatório relativo ao transporte escolar e ao serviço dos cidadãos
em geral.
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A contratualização por concessão ou prestação de serviço nas redes de transportes Municipais
e Intermunicipais, numa lógica de setorização das redes em lógicas sub-regionais autónomas,
mas coordenadas, integrando os grupos de municípios mais interrelacionados e maximizando
o potencial de concorrência nos concursos por parte de Operadores qualificados, é uma das
opções exploradas neste relatório.
Deverá também ficar claro as opções da integração em contratualizações relativas a redes
Inter-regionais será particularmente de considerar quando a maioria dos percursos e serviços
oferecidos se localizarem no território da CIM-AT (e.g. >50% da extensão) enquadrado por
uma lógica de exclusividade territorial ou não.

3.3. Opções e Definição dos Lotes a Contratualizar
Se for realizado um concurso com dois ou mais lotes, estes podem dividir-se em três tipologias
de concurso, entre os quais um concurso único com dois lotes em que os concorrentes podem
apresentar proposta para o Lote A e/ou para o Lote B.
Neste caso, se o mesmo concorrente apresente a melhor proposta para ambos os lotes, um
dos lotes será adjudicado ao segundo classificado. Outro dos tipos de concurso possível é um
concurso único com dois lotes, em que os concorrentes podem apresentar proposta para o
Lote A ou para o Lote B e para o lote A+B. Por último, como alternativa, podem ser realizados
dois concursos em paralelo, ou seja, cada lote um concurso. O seguinte esquema permite
resumir as opções da definição dos lotes.
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REDE ÚNICA
•

•

Concurso único com 1 lote
abrangendo toda a CIM

Na formação de contratos
públicos de aquisição ou locação
de bens, ou aquisição de
serviços, de valor superior a €
135.000 e empreitadas de obras
públicas de valor superior a €
500.000, a decisão de não
contratação por lotes deve ser
fundamentada.

2 OU MAIS LOTES
•

Concurso único com 2 lotes em que os concorrentes
podem apresentar proposta para Lote A e/ou Lote B.
Caso o mesmo concorrente apresente a melhor
proposta para ambos os lotes, um dos lotes será
adjudicado ao segundo classificado.

•

•

•

Concurso único com 2 lotes, em que os concorrentes
podem apresentar proposta para Lote A, Lote B e/ou
Lote A+B.
Alternativamente, podem ser realizados dois
concursos em paralelo, cada lote um concurso.

3.4. Unidades Territoriais Propostas
De acordo como o espírito do CCP, a divisão por lotes no setor da operação dos transportes
deve corresponder a áreas (territórios) de operação destas mesmas redes. No entanto, devem
ser considerados fatores endógenos à sub-região e a forma de operação de uma rede
relativamente complexa que opera atualmente.
Assim, para o exercício da divisão dos lotes proposto neste trabalho, foram considerados os
seguintes fatores para se efetuarem as propostas que se seguem na formulação das unidades
territoriais:


A uniformidade da rede atual de acordo com os Operadores e linhas existentes,
tanto em termos de frequências como em termos de tipologia de rede;



A integração de um conjunto de linhas com menos procura (tipicamente linhas
municipais) com linhas de maior procura (linhas intermunicipais e linhas interregionais) no mesmo lote, por forma a equilibrar o valor da atratividade económica
dos lotes propostos;
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O ajuste da oferta à procura existente intra e inter concelhia, de acordo com os
dados obtidos através do inquérito à mobilidade na sub-região, realizado em 2017.

Considerando estas premissas, foram analisadas duas propostas para contratualização. A
proposta A, onde são definidos os mercados naturais dos atuais Operadores no território em
questão, e a proposta B onde se define um lote único considerando a totalidade dos concelhos
da sub-região.

3.4.1. Proposta A
Na proposta A, os valores e unidades apresentados, resultam da segmentação das quebras
naturais dos territórios em termos de relações de necessidades de mobilidade entre
municípios. Na Unidade Territorial 1 (UT1), denominada Tâmega, que engloba os concelhos de
Chaves, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços e Ribeira de Pena e a Unidade Territorial 2
(UT2), denominada Barroso, que apenas contém o município de Montalegre. Tal como
referenciado, na Figura 3 apresenta-se a espacialização das Unidades Territoriais (UT) a
contratualizar, sendo possível observar, de uma forma intuitiva, as duas unidades referidas.

Figura 3. Espacialização das Unidades Territoriais a contratualizar
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019
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No apuramento da rede que pertence a cada uma das UT, foram consideradas apenas as linhas
inter-regionais cuja CIM-AT chegou a acordo com outras AT, ou seja, apenas 7 linhas foram
consideradas em relação à totalidade das linhas apresentadas na Tabela 7.
A UT 1 engloba a rede municipal de Chaves, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Boticas e Ribeira
de Pena, toda a rede intermunicipal e, ainda, as seguintes linhas inter-regionais, Cabeceiras de
Basto – Ribeira de Pena, Cerva - Mondim de Basto, Chaves – Mirandela, Chaves – Murça,
Chaves - Régua (Estação), Chaves – Vinhais e Chaves –Vila Real. Esta UT apresenta um total de
56 linhas, com uma extensão de 8.094 km, considerando as linhas urbanas, municipais,
intermunicipais e inter-regionais. A tabela seguinte permite aferir os valores de produção
quilométrica (Tabela 15).
Tabela 15. Produção quilométrica da proposta A
UT

Veic.Km Anual
(Total)

UT 1

1.831.971

UT 2

198.524

Total Geral

2.030.496
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

As seguintes figuras (Figura 4 e Figura 5) bem como as tabelas subsequentes (Tabela 16 e
Tabela 17) apresentam as áreas territoriais e as respetivas linhas considerando as tipologias e
produção de cada uma destas tipologias.
As tabelas apresentadas fornecem um conjunto de indicadores relevantes relativamente à
produção quilométrica para cada tipologia, contemplando linhas municipais, intermunicipais e
inter-regionais que tenham origem em cada uma das unidades territoriais, ou seja, devem
garantir que exista a integração de um conjunto de linhas com menos procura (tipicamente
linhas municipais) com linhas de maior procura (linhas intermunicipais e linhas inter-regionais)
e por último, o ajuste da oferta à procura existente intra e interconcelhias. No caso da UT2 não
existem linhas inter-regionais para serem juntas ao pacote a concursar devido ao facto das
linhas que têm origem nesta UT terem mais de 50% da sua distância fora da UT.
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Figura 4. Espacialização das Unidade Territorial Única
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

Tabela 16. Produção Quilométrica por tipologia da Unidade Territorial 1 (Proposta A)
UT
UT1

Unidade

Total

Rede Municipal

Rede
Intermunicipal

Rede Interregional

Veic.Km

1.831.971

725.229

405.802

700.940

Linhas (n.º)

54+2*

34+2*

13

7

*Rede Urbana de Chaves
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019
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Figura 5. Espacialização das Unidade Territorial 2
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

Tabela 17. Produção Quilométrica por tipologia da Unidade Territorial 2 (Proposta A)
UT
UT2

Unidade

Total

Rede Municipal

Rede
Intermunicipal

Rede Interregional

Veic.Km

198.524

198.524

-

-

Linhas (n.º)

18

18

-

-

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

3.4.2. Proposta B
Ao contrário da proposta A, na proposta B os valores e unidades apresentados resultam da
opção de contratualizar em apenas um lote (de acordo com o representado na Figura 5). Este
lote único terá as características do número de linhas e produção quilométrica constante na
Tabela 18 e Tabela 19, que basicamente elencam a oferta total da CIM, considerando os
pressupostos de inclusão de todas as linhas municipais, intermunicipais e as linhas interregionais que pertencem à CIM.
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Figura 6. Espacialização das Unidade Territorial Única
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

UT

Tabela 18. Total de linha e extensão da mesma da Proposta B
Total de linhas
Extensão (km)
Total de linhas
com IR
com IR
sem IR

UT

72+2*

9.365

65+2*

Extensão (Km)
sem IR
6.412

*Rede urbana de Chaves74-2
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

UT
UT

Tabela 19. Total de linha por tipologia da Proposta B
Rede
Unidade
Total
Rede Municipal
Intermunicipal
Veic.Km
2.030.496
923.754
405.802
Linhas (n.º)

72+2*

52+2*

13

Rede InterRegional
700.940
7

*Rede urbana de Chaves
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

A proposta B será avaliada em conjunto com a Proposta A, no que diz respeito às vantagens e
desvantagens que cada forma de contratualização poderá ter, tal como especificado no ponto
3.4.3. do presente relatório, no entanto, quer uma opção, quer outra, não afetam o
desempenho da rede nem a sua forma explícita de operação.

3.4.3. Comparação de Formas de Contratualização
Não sendo este um documento de índole jurídica, é fundamental analisar alguns pressupostos
relativamente à forma de contratualização, onde deverão também ser abordadas questões
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respeitantes à construção das propostas no âmbito deste “figurino procedimental”, bem como
certos problemas inerentes à limitação do número de lotes a adjudicar a um concorrente e à
previsão de uma adjudicação combinada de lotes. São, também, apresentadas algumas breves
notas sobre as consequências decorrentes da opção da entidade adjudicante (ou a CIM-AT)
pela autonomia ou pela ligação entre os diferentes lotes.
A divisão em lotes diz respeito à contratação de prestações do mesmo tipo em procedimentos
distintos, ao passo que a “adjudicação por lotes” se reporta à contratação de prestações do
mesmo tipo, por lotes, no mesmo procedimento.


A divisão em lotes é permitida, mas implica que a escolha do procedimento para a
formação de cada um dos contratos (lotes) obedeça ao definido no artigo 22.º, de
modo a impedir que o valor do contrato seja fracionado com o intuito de subtrair a
formação do mesmo das exigências legais aplicáveis.



Já a adjudicação por lotes não só é permitida, como passou, com a última revisão do
CCP, a ser incentivada, tendo em vista facilitar o acesso das pequenas e médias
empresas (PME) ao mercado dos contratos públicos. Por esta razão, o legislador impõe
o dever de fundamentar a decisão de não dividir o objeto contratual em lotes (no
âmbito do mesmo procedimento), no caso da formação de contratos públicos de
aquisição de serviços ou de aquisição ou locação de bens móveis de valor (preço base)
superior a € 135.000,00 e de contratos de empreitada de obras públicas de valor
(preço base) superior a € 500.000,00 (cfr. artigo 46.º-A, n.º 2).

De acordo com o estipulado, podemos aferir da bondade de uma proposta dividida em dois ou
mais lotes, por outro podemos verificar que a contratualização em lote único pode conceder
algumas benesses, principalmente em territórios homogéneos onde possam existir ganhos de
escala justificativos para que exista apenas uma empresa a operar. A seguinte tabela tenta
sumarizar as vantagens e desvantagens de cada uma das formas de contratualização,
considerando o caso concreto da CIM-AT.
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Tabela 20. Vantagens e desvantagens de contratualização por lotes

Contratualização por
Lotes

Contratualização em Lote
Único

Vantagens

Desvantagens

Ganhos de competitividade

Não permite ganhos de escala efetivos

Aumento do número de concorrentes

Pode não ser possível uma divisão justa
do território

Gestão mais focalizada em territórios
homogéneos onde Operadores
diferentes podem concorrer em
territórios mais adaptados ao seu
funcionamento

A entrada de pequenos Operadores
pode não permitir investimentos
necessários ou impostos

Favorece a entrada de concorrentes
de menor dimensão

Pode ser tecnicamente inviável podendo
causar graves inconvenientes aos
Operadores

Permite ganhos de escala económica
e de gestão do contrato

Não fomenta a concorrência entre lotes

Mais adaptada para locais de baixa
procura de transportes

Não permite a entrada de pequenos
Operadores

Não fomenta divisões artificiais em
territórios homogéneos

Não favorece a entrada de novas
empresas

Numa primeira fase, e em contratos
de curta duração, permite a obtenção
de informação mais detalhada de
apenas um Operador

Pode ser mais difícil de gerir um
contrato de longo prazo
Fonte: CIM-AT, 2019

Deverá ainda ser referido que, atendendo à razão de ser do preceito – claramente identificada
no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 –, a divisão do objeto contratual deve implicar
que ao menos um dos lotes tenha um preço base igual ou inferior aos montantes indicados no
artigo 46.º-A, n.º 2. Aliás, pode ser essa a razão que justificará a não divisão do objeto
contratual em lotes. No mesmo artigo do CCP refere que a decisão de não contratação por
lotes deve ser fundamentada, constituindo fundamento, designadamente, as seguintes
situações:
a) Quando as prestações a abranger pelo respetivo objeto forem técnicas ou
funcionalmente incindíveis ou, não o sendo, a sua separação causar graves
inconvenientes para a entidade adjudicante;
b) Quando, por motivos de urgência ou por imperativos técnicos ou funcionais, a
gestão de um único contrato se revele mais eficiente para a entidade adjudicante.
Ora a justificação para a opção de lote único, a que contrapõe logicamente a divisão por lotes,
deverá ter em consideração não só o número de linhas mas também a uniformidade do
território (que está refletido nos padrões de mobilidade da população apurados), permite
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otimizar serviços e algumas sobreposições de rede, aumentar as economias de escala,
articulação tarifária e de bilhetes entre redes bem como a diminuição da entropia no processo
de mudanças que possa vir a ser registado.
Ou seja, caso seja adotada uma forma de contratualização em lote único, esta deverá ser
fundamentada de acordo com o racional que se apresenta nos seguintes pontos:
a) Este cenário de contratualização em lote único, prossupondo a celebração de um
contrato de “1ª Geração”, colocando a concurso uma rede semelhante à atual, sem
prejuízo da introdução de algumas alterações de carácter pontual, permite um ganho
de escala em termos do que possa ser exigido em melhorias de operação ou de
melhorias de frota e imagem;
b) A definição de um lote único permite a contratualização num mais curto espaço de
tempo, evitando o complexo processo de transição entre diferentes territórios,
precavendo disrupções de serviços;
c) Mitigar o risco de inviabilidade económica e/ou de obrigação da AT pagar
compensações ao Operador em resultado da introdução de alterações à rede;
d) Permite à AT dispor de informação sobre a exploração do serviço público, mediante
obrigações contratuais de reporte e de sistemas embarcados de monitorização da
oferta e da procura de apenas um Operador, o que permite definir melhor as regras
para obtenção exata da informação necessária;
e) Fomenta o equilíbrio económico-financeiro da exploração do serviço público em
territórios de baixa procura.
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4. Avaliação Económica
4.1. Enquadramento
O presente capítulo pretende apresentar a avaliação económica e do funcionamento do
mercado de transporte coletivo rodoviário nos concelhos da CIM-AT. Para tal, pretende-se
apresentar uma avaliação da situação atual, nomeadamente em termos de volume da oferta e
rentabilidade da mesma, com análise de séries históricas de dados de procura e de custos de
produção das diferentes empresas a operar neste território.
A análise da rentabilidade histórica destas linhas permite aferir o custo máximo que a CIM-AT
estaria disposta a suportar, com reflexo no modelo concursal a definir, bem como valores de
referência a colocar a concurso. Para tal análise ser possível, é crucial o conhecimento
detalhado da rentabilidade histórica das linhas, que, pese embora a solicitação feita pela
equipa técnica, não foi possível assegurar de forma integral.
O trabalho que a seguir se apresenta é, assim, condicionado pela inexistência de informação
completa. Este capítulo apresentará as possíveis alternativas de modelo de concurso a lançar
pela CIM, caracterizando os dados financeiros e operacionais que foram disponibilizados pelos
operadores (identificando as fontes e limitações dos mesmos). Conclui-se propondo, na
medida dos dados disponíveis, soluções, nomeadamente ao nível do que a prestação de
informação respeita, a constar do programa de concurso e caderno de encargos que será, após
decisão por parte da CIM, elaborado pela equipa jurídica que vier a ser designada por esta
entidade.

4.2. Modelo de Concurso
4.2.1. Unidades Territoriais
Conforme documentado no capítulo 3 do presente relatório, da análise territorial dos
concelhos da CIM-AT foram identificados dois cenários alternativos de agregação da oferta de
transportes com impacto no concurso. Estas soluções passam pela:


Divisão das linhas em dois lotes (unidades territoriais) – Proposta A;



Lançamento a concurso da globalidade das linhas – Proposta B.
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Estabilizada a proposta de divisão territorial, assim como as propostas de afetação das linhas
intermunicipais e inter-regionais a cada uma das unidades territoriais, e integradas as
alterações propostas por todos os concelhos à rede atualmente em operação, foi possível
obter a estimativa do volume de oferta anual, medida em Veic.Km, que resulta dos traçados e
horários objetos do concurso em apreciação.
Tabela 21. Veic.Km totais e peso na oferta global
UT
UT
Único

Concelhos

Veic.Km

Peso na Oferta
Global

Chaves e Vila Pouca de Aguiar
Boticas, Ribeira de Pena

1.831.971

90%

Montalegre

198.524

10%

2.030.496

100%

Global (Proposta A)

Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

Um concurso por lotes implica a divisão efetiva da operação de cada unidade territorial,
devendo ser definido no programa de concurso a (im)possibilidade de um operador poder
concorrer ou ser-lhe concedido o direito de operação de mais que uma unidade territorial.
Optando-se por esta solução, no que limitará o efeito concorrencial do concurso, assegurar-seá a presença de dois operadores distintos na área de intervenção da CIM-AT. Constata-se que
a unidade territorial 2, que integra as linhas do município de Montalegre, representa somente
8% do volume de oferta global objeto de análise.
Importa desde já referir que, por si, esta unidade territorial tem uma dimensão muito
reduzida, o que poderá ter implicações no modelo de concurso pois ou (i) a CIM permite que o
mesmo operador possa apresentar e ver adjudicados os dois lotes a concurso, ou (ii) a CIM
impossibilitando, em sede de concurso, a adjudicação a uma mesma entidade, vai restringir a
atratividade da unidade territorial 2 pela sua reduzida dimensão.

4.2.2. Modalidade de Contrato
São possíveis dois modelos contratuais para a contratualização, existindo ainda uma terceira
solução, híbrida, que combina estes dois modelos. A diferença entre os modelos base – Gross
Cost e Net Cost – reside na contraparte que fica exposta ao risco comercial, isto é, quem
assume o risco de procura e consequentes receitas que serão geradas pela concessão.
Em ambos os casos, o risco de operação é atribuído ao operador, sendo este responsável pela
realização dos serviços e horários programados, sendo da sua responsabilidade todos os
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encargos associados à operação nos termos e com as obrigações que vierem a constar do
caderno de encargos. Estas obrigações incluem eventuais exigências relacionadas com o
serviço, assim como condições dos equipamentos a afetar (idade média dos veículos,
fardamentos ou imagem comum obrigatória, sistemas de controlo da utilização e da receita
associada, entre outros). Em ambos os modelos, o programa de concurso pode (e deve) prever
a existência de penalidades contratuais por incumprimentos das condições previstas para a
operação do sistema.
A diferença reside, como referimos, no risco de procura, podendo este ser da exclusiva
responsabilidade do operador, do concedente (neste caso, a CIM-AT) ou, no modelo híbrido,
ser partilhado por estas duas entidades.
Na modalidade Net Cost, o operador privado está sujeito ao risco de procura, na medida em
que todas as receitas tarifárias e comerciais lhe são, na totalidade, pertencentes. Neste
modelo, as receitas geradas pela operação do sistema (acrescidas de eventual remuneração
fixa por quilómetro pelo serviço a suportar pelo concedente) devem ser suficientes para
assegurar a cobertura dos custos e a taxa de retorno exigida pelo operador.
Na modalidade Gross Cost, a receita é do concedente, sendo o operador remunerado através
de uma prestação por quilómetro efetivamente produzido, sendo essa remuneração
independente do nível de procura registado na rede de transporte. Neste modelo, é conferida
ao operador uma remuneração garantida em função do seu desempenho operacional e não
em função da utilização do sistema.
Da partilha do risco de procura resulta o modelo misto, no qual o operador é remunerado num
valor fixo pelo concedente acrescido de uma percentagem da receita gerada pela operação do
sistema.
Em qualquer dos casos, é possível incluir no programa de concurso um esquema de bónus e
penalidades em função da maior ou menor captação de passageiros face a um valor de
referência, sendo este definido com base em informação histórica de procura.

4.2.3. Prazo de Contrato e Obrigações Acessórias
A inclusão no caderno de encargos de obrigações acessórias de operação a cumprir pelo
operador de transporte, obrigando a investimentos adicionais pelos concorrentes, e
independentemente do modelo de concurso selecionado, serão considerados pelo operador
45

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

no montante a recuperar pelas receitas – de bilhética no modelo Net Cost ou assegurada pelo
concedente no modelo Gross Cost –, acrescida da taxa de retorno exigida pelo operador.
Nessa medida, deverá ser promovido um equilíbrio entre o prazo contratual e essas obrigações
de forma a não onerar de forma excessiva os custos operacionais correntes anuais. Significa
isto que, para prazos de contrato mais curtos, as obrigações acessórias devem ser menos
exigentes.

4.3. Dados Obtidos
4.3.1. Contas anuais
Através da plataforma SABI, base de dados financeira disponibilizada pela Bureau van Dijk
Electronic Publishing, foi obtida informação contabilística global referente aos operadores que
atuam na zona da CIM-AT. Nesta base de dados, encontra-se disponível série histórica de
informação financeira, de base anual, detalhando rúbricas de custos e de receita para a
empresa na sua globalidade.
Da informação disponibilizada, não é possível obter informação por linha nem por zona de
operação; não é também disponibilizada qualquer informação de caráter operacional, como
sejam níveis de oferta quilométrica, volume de passageiros transportados ou número de linhas
em operação. Esta informação operacional, global e das linhas em operação, não foi
disponibilizada pelos operadores, apesar de por diversas vezes solicitada.
De acordo com os dados obtidos, a Auto Viação do Tâmega tem apresentado resultados antes
de amortizações, encargos financeiros e impostos (EBITDA) positivos, mas com tendência de
redução desde 2011, com resultados antes de encargos financeiros e impostos (EBIT) médios
nos últimos 6 exercícios de cerca de 90 mil euros.
Tabela 22. Quadro-resumo dos principais indicadores económicos da Auto Viação do Tâmega, S.A. entre
2011 e 2017
Auto Viação do Tâmega, LDA*

Ano

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Receitas

5.842.528 5.740.879 5.939.397 6.349.683 6.398.379 6.538.805 6.602.824

Volume de Negócios

5.670.544 5.570.167 5.765.419 6.170.416 6.239.327 6.326.323 6.384.234

CMVMC + FSE

3.189.562 2.943.305 3.170.497 3.536.446 3.449.538 3.474.618 3.369.571

Margem Bruta [€]

2.652.966 2.797.574 2.768.900 2.813.237 2.948.841 3.064.187 3.233.253

Margem Bruta [%]

45,41%

48,73%

46,62%

44,31%

46,09%

46,86%

48,97%
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EBIT

-156.134

119.318

108.513

-51.651

-15.286

22.280

56.198

EBIT/Receitas

-2,67%

2,08%

1,83%

-0,81%

-0,24%

0,34%

0,85%

EBITDA

184.842

429.955

492.431

567.041

740.665

918.994

961.413

EBITDA/Receitas

3,16%

7,49%

8,29%

8,93%

11,58%

14,05%

14,56%

* NIF 500038619
Fonte: Auto Viação do Tâmega, S.A., 2018

Já a Rodoviária D’Entre Douro e Minho apresenta resultados consistentemente positivos e a
rondar os 2,5 milhões de euros de EBITDA e de 1,5 milhões de euros de EBIT.
Tabela 23. Quadro-resumo dos principais indicadores económicos da Rodoviária D’Entre Douro e Minho,
S.A. entre 2011 e 2017
Rodoviária D'Entre Douro e Minho, S.A.* (REDM)

Ano
Receitas
Volume de
Negócios
CMVMC + FSE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

15.996.483 14.727.356 14.794.423 14.529.873 15.168.224 15.457.095 14.579.468
15.996.483 14.727.356 14.794.423

14.529.873 15.168.224 15.438.127 14.579.468

12.394.757 11.274.040 11.162.152 10.547.141 11.913.130 12.440.362 11.013.884

Margem Bruta [€]

3.601.726

3.453.316

3.632.270

3.982.732

3.255.094

3.016.732

3.565.583

Margem Bruta [%]

22,52%

23,45%

24,55%

27,41%

21,46%

19,52%

24,46%

EBIT **

1.749.877

1.467.816

1.750.982

2.116.360

1.167.480

629.365

1.568.565

EBIT/Receitas

10,94%

9,97%

11,84%

14,57%

7,70%

4,07%

10,76%

EBITDA **

2.516.935

2.203.493

2.520.534

3.057.234

2.304.074

1.732.989

2.576.851

EBITDA/Receitas

15,73%

14,96%

17,04%

21,04%

15,19%

11,21%

17,67%

* NIF 502594381
** exclui ganhos / perdas em associadas
Fonte: Rodoviária D’Entre Douro e Minho, S.A., 2018

De acordo com os dados obtidos, a operação na zona da CIM-AT representa cerca de 18% das
receitas globais da Auto Viação do Tâmega, tendo um peso residual na operação da Rodoviária
D’Entre Douro e Minho.
Uma vez que a AVT não forneceu custos de operação para a zona da CIM não é possível
comparar a rentabilidade global com a rentabilidade reportada para essas linhas.
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Tabela 24. Receitas globais e custos de operação por operador
2017

Empresa

AVT, LDA

REDM, LDA

Margem Bruta [%]

45,41%

22,52%

EBIT/Receitas

-2,67%

10,94%

EBITDA/Receitas

3,16%

15,73%

Receitas Alto Tâmega

1.063.143

116.022

Receitas Alto Tâmega/Receitas

18,2%

0,7%

% Custos Operação (s/ Amort)

nd

1,5%

% Custos Operação (c/ Amort)

nd

1,5%

Fonte: Auto Viação do Tâmega, S.A., Rodoviária D’Entre Douro e Minho, S.A., 2019

Já no caso da REDM, constata-se que é reportado um défice operacional de 124 mil euros para
um EBIT global positivo de 1,7 milhões de euros.
Tabela 25. Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) por operador
2017

Empresa

AVT, LDA

REDM, LDA

EBIT Global *

-156.134

1.749.877

EBIT Alto Tâmega **

nd

-124.121

Restantes linhas

nd

1.873.999

Resultado PXM / Resultado Global

nd

-7,10%

* na REDM exclui ganhos / perdas em associadas
Fonte: Auto Viação do Tâmega, S.A., Rodoviária D’Entre Douro e Minho, S.A., 2019

4.3.2. Dados dos operadores
De forma a suprir as limitações acima identificadas, foi preparado pela equipa de trabalho um
modelo de dados a preencher pelos operadores, tendo o mesmo sido solicitado através da
CIM-AT. Este modelo pretendia obter a totalidade dos dados necessários à avaliação
económica de todas as linhas que seriam objeto de concurso de forma uniforme para todos os
operadores.
Foi solicitada e obtida informação dos operadores com mais expressão no Alto Tâmega, ou
seja, Auto Viação do Tâmega (AVT) e Rodoviária D’Entre Douro e Minho (REDM).
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Não sendo claro, nem tendo sido obtida resposta ao pedido de esclarecimento endereçado aos
operadores, assumiu-se que a informação enviada, quer no que respeita a custos de operação
quer no que respeita a vendas, não inclui IVA. Assumiu-se, igualmente, que os custos
reportados pela REDM incluem todas as rúbricas relevantes, ou seja, custos com pessoal,
fornecimentos e serviços externos, despesas de conservação e reparação e amortização dos
autocarros e outros equipamentos afetos à operação destas linhas.
A tabela infra caracteriza a informação recebida destes operadores, assim como custo unitário
de produção por quilómetro. De realçar que não foi recebida informação de custos de
operação do operador AVT, responsável por 96% da operação.
Tabela 26. Veic.km, receita e custo por operador
Operador

Veic.Km

Receita

Custo
operação

Custo /
Km

Receita / km

Auto Viação do Tâmega, Ldª.

2.131.052

1.063.143€

0

Nd

0,50€

Rodoviária D'Entre Douro e Minho

68.901

116.022€

240.143€

3,49€

1,68€

Fonte: Auto Viação do Tâmega, Ldª.; Rodoviária D'Entre Douro e Minho e CIM-AT, 2019

Comparando o custo unitário da REDM com os custos unitários de operadores congéneres,
nomeadamente da Transdev, grupo que adquiriu a Rodoviária D’Entre Douro e Minho, o rácio
apurado não é credível pelo que não o poderemos considerar. Mesmo que considerássemos
este valor, a sua grandeza poderia resultar do reduzido volume de oferta que, não permitindo
economias de escala com partilha de recursos com outros serviços oferecidos por este
operador, poderia conduzir a custos anormalmente elevados de operação.
Independentemente do motivo, entendemos que este valor não deve ser tido em conta no
apuramento do custo dos cenários a concurso.

4.3.3. Custo atualmente suportado pelos Municípios
O serviço de transporte existente nos Municípios que compõem a CIM-AT é assegurado pelos
operadores ao abrigo do anterior regime de exploração, sendo estes remunerados pela receita
de bilhética e pela aquisição, pelos Municípios, de passes para a rede escolar em carreira
pública. O custo referente à compra desses passes é, à data, o único custo suportado pelos
Municípios, devendo por isso ser considerado no apuramento do valor de referência para o
concurso.
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A tabela infra apresenta o custo suportado pelos Municípios no ano letivo 2017/2018, num
total de 1,73 milhões de euros e que consubstancia uma receita para os operadores privados.
Pela grandeza dos valores, podemos afirmar que estes não constam da informação de receita
indicada pelos operadores na resposta ao pedido de informação e que constam da Tabela 26.
Tabela 27. Custo da Rede Escolar e Veic.Km
Concelhos

Custo Rede
Escolar

Veiculos km

€ Rede Escolar /
Veic km

Chaves e Vila Pouca de Aguiar Boticas,
Ribeira de Pena

959.244

2.041.983

0,47

Boticas

173.363

-

-

Chaves

289.494

-

-

Ribeira de Pena

86.754

-

-

Valpaços

144.333

-

-

Vila Pouca de Aguiar

265.300

-

-

Montalegre

775.682

181.917

4,26

1.734.926

2.223.900

0,78

UT

UT1

UT2

Global

Fonte: CIM-AT, 2019

De notar que os municípios suportam ainda custos com circuitos especiais da rede escolar,
sendo estes circuitos de utilização exclusiva por alunos. Não tendo estes serviços sido
considerados nas linhas a concurso, não serão consideradas na presente análise.

4.3.4. Avaliação resultados
Resulta da análise acima a necessidade de decisão para o procedimento concursal dos
seguintes aspetos:
1. modalidade contratual, isto é, contrato Gross Cost ou Net Cost;
2. concurso por lotes ou lote único, isto é, divisão por unidades territoriais ou não;
3. obrigações acessórias, com impacto direto no custo a suportar pela CIM;
4. prazo do contrato.

4.3.4.1. Modalidade Contratual e Lotes a Concurso
É nosso entendimento que as questões 1 e 2 são basilares do procedimento de concurso,
sendo as questões 3 e 4 mais acessórias e, em certa medida, interdependentes mas
independentes das decisões 1 e 2.
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É também nosso entendimento que as decisões quanto às questões 1 e 2 são condicionadas
pela (in)disponibilidade de informação histórica e/ou prospetiva quanto a dados de operação,
nomeadamente, procura e receita de passageiros e custos de operação.
Recordemos que, no presente caso, se desconhece o custo de operação da AVT, responsável
por 96% do volume de oferta e que os custos operacionais reportados pelo operador REDM
conduzem a um custo unitário de produção por quilómetro muito acima das congéneres
nacionais e do seu acionista. A inexistência de dados concretos quanto ao custo de operação
na área da CIM, tem como corolário a dificuldade de definição do valor de referência no
cenário de Gross Cost. Esse valor pode ser obtido tendo por base o custo médio de operadores
congéneres apurado pela equipa de consultores em processos desenvolvidos para outras
entidades municipais, ainda que podendo variar em resultado das condições de operação.
Importa, por último, referir o custo atualmente suportado pelos municípios integrantes da
CIM-AT com a rede escolar em carreira pública. De facto, estamos perante operadores
privados que, se assume, revestidos de racionalidade económica e que nessa medida, operam
na região com margem de lucro que compense o custo do capital investido.
Significa isto que é razoável assumir que a situação atual de remuneração via rede escolar em
carreira pública e circuitos especiais (estes últimos, uma vez que não incluídos no concurso, se
manterão inalterados) é adequada para cobrir os custos dos operadores, pelo que este poderá
ser um indicador do custo máximo a suportar pela CIM no âmbito deste contrato. Ainda que
sendo conhecida informação deste custo por Município, o concurso contempla linhas
intermunicipais, pelo que a divisão deste valor não é possível por unidade territorial. Assim,
torna-se inviável a opção de concurso por lotes num modelo Net Cost com um custo máximo
indexado a esse custo da rede escolar.

4.3.5. Obrigações Acessórias e Prazo do Contrato
É nosso entendimento que deve estar prevista em caderno de encargos a obrigação de
prestação de informação detalhada sobre condições de operação – procura e receita,
detalhada por linhas e tipo de dia, dados de oferta programada e real, com justificação de
eventuais viagens não realizadas ou desvios face aos horários previstos – assim como
informação financeira do operador, em particular no que respeita aos custos incorridos na
operação das linhas e bens afetos à concessão. Esta informação reveste-se de caráter essencial
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para, no concurso seguinte, permitir à CIM a tomada de decisões sem restrições de informação
ou debilidade da informação disponível.
Atente-se que a inclusão no caderno de encargos de obrigações acessórias de operação a
cumprir pelo operador de transporte, se vierem a obrigar a investimentos adicionais pelos
concorrentes, e independentemente do modelo de concurso selecionado, deverão ser
considerados pelo operador no montante a recuperar pelas receitas – de bilhética no modelo
Net Cost ou assegurada pelo concedente no modelo Gross Cost –, acrescida da taxa de retorno
exigida pelo operador. Os cálculos apresentados neste relatório assumem que tais
investimentos não serão exigidos.
Nessa medida, deverá ser promovido um equilíbrio entre o prazo contratual e essas
obrigações, de forma a não onerar de forma excessiva os custos operacionais correntes anuais.
Significa isto que, para prazos de contrato mais curtos, as obrigações acessórias devem ser
menos exigentes.

4.4. Proposta Equipa de Trabalho
Como fomos identificando ao longo deste documento, deparamo-nos com a indisponibilidade
de informação histórica quanto à performance financeira e operacional das linhas objeto de
concurso.
A escolha das modalidades contratuais possíveis – Gross Cost, Net Cost ou misto – encerra uma
opção sobre a partilha de um risco que tem, necessariamente, de ser do conhecimento de
ambos os intervenientes no concurso.
A previsão do cenário Gross Cost exige estimativa de duas variáveis:


custo máximo de produção a concurso, que se estima ser o adequado para cobrir os
custos do operador. Dada a inexistência de informação, e tendo por base dados
recolhidos pela equipa de trabalho sobre outros operadores, consideramos três
cenários de custo operacional por quilómetro (incorporando margem de lucro e
sobrecusto para efeito concorrencial): 1,6 € por quilómetro, 1,8 € por quilómetro e 2 €
por quilómetro;



receita futura que, no modelo Gross Cost, é integralmente do concedente, ainda que
recolhida e processada pelo operador. Recordamos que o operador AVT é responsável
por 96% da oferta e a REDM por 3% da receita, sendo conhecida a evolução histórica
52

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

da receita do operador AVT (para a REDM é conhecido o valor de receita de 2018).
Segundo esta informação, a receita global do sistema será de cerca de 1M euros, com
tendência de redução nos últimos 3 anos.
Tabela 28. Receita total do operador Auto Viação do Tâmega
Auto Viação do Tâmega, Ldª.

2016

2017

2018

Receita Total (títulos) [€]

1.368.680

1.420.122

1.368.680

Receita Operação (linha) [€]

1.146.955

1.119.653

1.063.143

Fonte: Auto Viação do Tâmega S. A., 2018

A receita da REDM ronda os 170 mil euros, pelo que admitimos que a receita global do sistema
nos anos seguintes, e pela tendência de redução evidenciada nos dados da AVT, possa rondar
1 milhão de euros por ano. Este dado é relevante para o concedente, de forma a apurar o
custo líquido num modelo de Gross Cost, quer para o operador num cenário de Net Cost.
Registamos, a este propósito, que:


não existem dados de receita discriminados por unidade territorial; e



que o operador AVT, sendo quase exclusivo na região, terá uma vantagem expressiva
no acesso a informação histórica da procura das linhas a concurso.

Se o primeiro ponto indicia uma vantagem concorrencial num modelo Gross Cost, o segundo
ponto tem como corolários a indisponibilidade de informação para avaliar o modelo de
concurso Net Cost por lotes e a dificuldade para outros operadores na avaliação do risco
associado a um modelo de Net Cost (em particular no desenho por lotes).
Após análise da rede atual em operação, e após ajustamentos introduzidos pela CIM e
concelhos abrangidos, foi apurado o nível de oferta anual a submeter a concurso. Essa
informação é apresentada na seguinte tabela.

53

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

Tabela 29. Oferta anual a submeter a concurso
Concelhos

Veículos km
(rede a concurso)

Chaves e Vila Pouca de Aguiar Boticas, Ribeira de
Pena

2.030.496

Boticas

280.990

Chaves

1.057.935

Ribeira de Pena

198.525

Valpaços

121.179

Vila Pouca de Aguiar

223.866

Montalegre

148.001

UT

UT1

UT2

Global

2.030.496
Fonte: CIM-AT, 2019

Com base na rede a concurso (não são considerados veículos em vazio adicionais), assumindo
que as alterações não terão impactos na procura e receita gerada pelo sistema, e com os três
cenários de custo unitário acima descritos, é estimado o custo implícito para a CIM no cenário
Gross Cost.
Tabela 30. Cenários Gross Cost
Cenários Gross Cost
custo unitário € / km

1,60

veículos km

1,80

2,00

2.030.496

custo de operação

3.248.794

3.654.893

4.060.993

receita bilhética

1.000.000

1.000.000

1.000.000

subtotal

2.248.794

2.654.893

3.060.993

rede escolar em carreira pública

1.734.926

1.734.926

1.734.926

custo líquido para a CIM

513.868

919.967

1.326.067

custo líquido implícito para a CIM

0,23

0,41

0,60
Fonte: CIM-AT, 2019

Ora, o custo total a suportar pela CIM será incerto e em função do que vier a ser estipulado
como custo máximo a suportar e da receita de bilhética a ser gerada pelo sistema.
Como referimos no ponto anterior, é expectável que a receita global de bilhética acrescida da
receita escolar em carreira pública garantida pelos municípios que integram a CIM-AT seja
suficiente para assegurar a operação do sistema. Ora, esta expectativa tem como corolário que
um cenário misto em que o operador, para além de parte da receita de bilhética gerada pelo
sistema (e cuja percentagem poderia ser colocada a concurso), seria atribuída um valor fixo
equivalente ao custo atualmente suportado com a rede escolar.
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Tabela 31. Custo da rede escolar
rede escolar – custo unitário equivalente
rede escolar em carreira pública (€)

1.734.926

Veículos km

2.223.900

custo unitário implícito (€/veic*km)

0,78
Fonte: CIM-AT, 2019

Face ao exposto, em particular face à impossibilidade de estimar a receita associada a cada
unidade territorial – relevante para a avaliação do concorrente – e à indisponibilidade de
dados referentes a custos de operação do principal operador da região – ainda que se
pudessem utilizar valores de referência de outros operadores de transporte – somos de
opinião que se deverá optar por um concurso na modalidade mista, com um valor unitário de
remuneração de referência de 0,78€ por Veic.Km oferecido, sendo a receita integralmente do
operador. Este valor unitário corresponde ao valor atualmente suportado pelos Municípios
com a rede escolar em carreira pública, que se assume manter e tornar-se remuneração
garantida com a contrapartida de operação da rede e acessos de alunos da rede escolar.
Face ao reduzido volume de produção da unidade territorial 2 (UT2), cuja decomposição
resultou da análise técnica do terreno e homogeneidade do território, somos de opinião que
se deve colocar a concurso um lote único (ou, em alternativa a validar pelo consultor jurídico
da CIM-AT, prever uma variante do concurso que permita apresentação de propostas a lote
único ou por lote, sendo a seleção das propostas vencedoras fruto da variante que represente
um menor custo para a CIM-AT).

4.5. Conclusão
Assim, face às limitações de informação notadas ao longo deste relatório e na perspetiva de
uma solução que permita obter informação detalhada sobre a utilização efetiva do sistema de
transportes na região da CIM-AT, entendemos que o modelo misto, tendo como limite o atual
custo suportado com a rede escolar em carreira pública, com um prazo não superior a 5 anos,
se apresenta como o mais adequado.
Este modelo misto tem como pressuposto que o operador assume parte do risco da receita
comercial, sendo uma percentagem da receita – variável a concurso – atribuída à CIM-AT;
caberia também ao operador, além do risco de procura, a gestão da rede de bilhética, recolha
e processamento da receita gerada pelo sistema.
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Neste modelo a CIM-AT assumiria um pagamento por quilómetro fixo no montante máximo do
montante atualmente suportada com a rede escolar em carreira pública, ou seja, a CIM
garantiria ao operador uma remuneração fixa (deduzida de penalidades por eventuais
incumprimentos contratuais) de 1,58 milhões de euros (0,78 cêntimos * 2.030.496 veículos
km, produção estimada para a rede futura).
Esta remuneração garantida seria convertida em passes escolares para os alunos atualmente
transportados em carreira pública, o que equivaleria a assumir um custo máximo equivalente
ao atualmente suportado pela CIM com a rede em operação. O custo global para a CIM teria
assim um cap nesse valor, a que seria deduzida uma percentagem da receita de bilheteira
gerada pelo sistema.
Simulamos, na tabela infra, o custo unitário implícito para diferentes percentagens de receita
atribuída à CIM e que, como referido, deverá ser a variável colocada a concurso.
Tabela 32. Cenário Misto
Cenário Misto
veículo km a concurso

2.030.496

valor unitário garantido (€/km)

0,78

0,78

0,78

receita bilhética

1.000.000

1.000.000

1.000.000

% receita da CIM

0%

25%

75%

custo máximo CIM

1.584.047

1.584.047

1.584.047

custo líquido CIM (veic.km*c.unit - %*receita)

1.584.047

1.334.047

834.047

custo líquido para a CIM

0,78

0,66

0,41
Fonte: CIM-AT, 2019

Note-se que as percentagens de receita que seriam da CIM são equivalentes a:


0% o custo atual da rede escolar;



25% consistente com os cenários do modelo Gross Cost com custo unitário de 1,80 €
por quilómetro;



75% consistente com os cenários do modelo Gross Cost com custo unitário de 1,80 €
por quilómetro.

De notar que se assume, nestes cálculos, que não estarão previstas em caderno de encargos
quaisquer obrigações acessórias que importem a realização de investimentos a suportar pelo
operador (a haver, ou serão suportados diretamente pela CIM-AT ou a sua estimativa deverá
ser incluída na componente fixa a suportar pela CIM-AT).
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Deverá, sim, estar previsto em caderno de encargos um modelo de reporte completo de
informação operacional e financeira, incluindo custos incorridos pelo operador e detalhe da
receita gerada.
Este modelo de reporte, a par do prazo contratual de 5 anos, permitiria acumular informação
detalhada das condições de operação – custos e receitas – do sistema de transporte para,
findo este contrato, a CIM-AT dispor de informação que permita uma reavaliação do modelo
de concurso. Entendemos ainda que este prazo é adequado assumindo que não serão
necessários investimentos por parte do operador decorrentes de obrigações acessórias a
incluir no caderno de encargos.
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5. Elementos para parecer prévio da AMT
5.1. Nota Prévia
Face ao estabelecido relativamente às opções das redes bem como aos lotes para a
contratualização dos serviços de transporte público, o presente ponto fornece um conjunto de
elementos necessários para o parecer prévio vinculativo da AMT.
Será importante relembrar que, no que diz respeito às várias vertentes da oferta a
contratualizar, haverá soluções que, se assumidas pela CIM-AT, obrigarão a estudos não
abrangidos pelo presente contrato, nomeadamente a justificação de lote único, sendo que tal
deverá acontecer com todo o trabalho de organização das peças jurídicas e concursais a
submeter à AMT.
O presente ponto permitirá fazer a ponte entre o trabalho técnico e os elementos para o
articulado jurídico necessário para a elaboração do caderno de encargos, bem como os
elementos necessários para o parecer prévio e vinculativo da AMT.

5.2. Enquadramento
De acordo com a informação aos Stakeholders da AMT, de 17 de outubro de 2017, nos termos
do Decreto-Lei n.º 78/2014 de 14 de maio1, a AMT tem como competências, entre outras, a
emissão de parecer prévio vinculativo sobre peças de procedimento de formação dos
contratos de concessão ou de prestação de serviços públicos nos setores regulados, ou sobre
alterações promovidas aos contratos em vigor.
Nessa informação a AMT entende relevante informar os Stakeholders para o enquadramento
legal e dar conta, de forma sumária, indicativa e preliminar e sem prejuízo da análise de cada
caso concreto, o que está subjacente à emissão do referido parecer, permitindo antecipar
eventuais questões e permitindo auxiliar as entidades públicas competentes na preparação
dos procedimentos administrativos, sem prejuízo de emissão posterior de orientações mais
detalhadas. De acordo com a mesma informação, e para este efeito, a AMT tem em conta os
seguintes imperativos no processo de avaliação das peças concursais:

1

Estatutos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
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Respeito do princípio da igualdade, da objetividade, da transparência e da
proporcionalidade das compensações financeiras, no quadro da legislação nacional e
da legislação e jurisprudência da União Europeia aplicáveis, designadamente no que se
refere a auxílios de Estado;



Promoção do equilíbrio das racionalidades referidas;



Promoção e defesa da concorrência, designadamente através da não discriminação e
tratamento equitativo entre Operadores;



Promoção do desenvolvimento sustentável, da utilização eficiente dos recursos e de
padrões

adequados

de

qualidade

dos

serviços

prestados

aos

consumidores/utilizadores e aos cidadãos em geral;


Promoção da coesão territorial, social e económica, tendo em conta tipologia de
território e perfis socioeconómicos;



Promoção da acessibilidade e inclusividade do sistema de transportes;



Incentivo ao investimento, qualidade, procura, emprego, eficiência, inovação (bilhética
e sistemas de transportes inteligentes), intermodalidade e interoperabilidade;



Promoção da sustentabilidade económico-financeira da prestação dos serviços
públicos de transporte de passageiros;



Promoção do desenvolvimento sustentável, nas suas múltiplas vertentes (ambientais,
climáticas, sociais, energéticas, etc.) e a utilização eficiente dos recursos.

Ora, de acordo com o enunciado, os seguintes pontos pretendem responder na sua essência
aos imperativos impostos pela AMT, sendo que alguns deles apenas poderão ser respondidos a
quando da produção das peças jurídicas.
Na mesma informação aos Stakeholders sobre a Emissão de Parecer Prévio Vinculativo da
AMT, esta divulga numa nota informativa, de forma sumária, indicativa e preliminar e sem
prejuízo da análise de cada caso concreto e respetivos circunstancialismos, o que está
subjacente à emissão do parecer prévio vinculativo sobre as peças de procedimento de
formação dos contratos de concessão ou de prestação de serviços públicos, ou sobre
alterações promovidas aos contratos em vigor.
Estes documentos são definidos nas seguintes tabelas (Tabela 33 e Tabela 34 ), onde é aferida
qual a documentação mínima que deve ser apresentada no pedido e que aspetos devem ser
considerados na fundamentação desse pedido.
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A informação que deve conter este pedido de parecer prévio é relevante na ótica da avaliação,
porque parte dessas peças (em particular o estudo económico-financeiro, mas também outros)
são importantes para o estabelecimento de referenciais de avaliação.

1.
2.
3.
4.

Tabela 33. Elementos gerais avaliados no Parecer Prévio Vinculativo
Documento
Observação
Fundamentação jurídica, económica e
financeira da operação proposta
A definir em conjunto com a construção das peças
Peças procedimentais ou contratuais a
concursais com a equipa de assessoria jurídica a
serem analisadas
designar pela CIM-AT
Contratos de concessão, prestação de
serviços e/ou de serviço público em vigor
Instrumentos de planeamento do território e
O presente trabalho deverá ir de forma conjunta
da mobilidade que tenham sido tidos em
com o processo a submeter a AMT (Fase 1 e Fase 2)
conta na elaboração dos procedimentos

No mesmo documento, refere mais especificamente, no entanto de forma indicativa e de
acordo com as diversas especificidades de cada caso concreto, a fundamentação da operação
proposta. Esta deverá abordar diversas questões que se resumem na seguinte tabela (Tabela
34) onde é estabelecido o referencial do presente documento.
Tabela 34. Elementos específicos avaliados no Parecer Prévio Vinculativo
Documento
Observação
1.

A enunciação clara dos objetivos do projeto

Os principais objetivos destes processos estão
estabelecidos no ponto 5.4.3. do presente
relatório

2.

A especificação da adequação do proposto às
normas legais e demais instrumentos normativos
aplicáveis, incluindo regimes legais aplicáveis a
autarquias locais

No ponto 5.4.2. é possível aferir todas as
normas e princípios legais a ter em conta na
formulação do enquadramento jurídico do
caderno de encargos

3.

A indicação dos pressupostos específicos tidos em
conta no apuramento do preço base do
procedimento concursal/contratual, incluindo as
compensações financeiras e/ou preço contratual,
por obrigações de serviço público e/ou
contratuais

Para a definição do preço base é definido no
ponto 4. do presente relatório, todas as
fundamentações necessárias para formação do
preço contratual

4.

5.

A definição do prazo de vigência é definida de
A adequação do prazo de vigência às
acordo com decisão política, no entanto estão
circunstâncias e características específicas de cada
definidas as justificações no ponto 4. do
projeto, designadamente, investimento
presente relatório
A fundamentação das principais opções tomadas A definição da oferta (ponto 5.4.5.1. bem como
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nas peças procedimentais ou contratuais
apresentadas, designadamente os pressupostos
subjacentes à definição da oferta; das obrigações
contratuais e de serviço público; da realização de
investimentos; do modelo de remuneração; do
esquema de penalidades e/ou incentivos; do
reporte de informação e fiscalização e supervisão
do cumprimento do contrato; da qualidade, etc.
6.

7.

8.

9.

no Anexo I), obrigações contratuais e do
esquema de incentivos (ponto 5.4.5.8.),
reporte de informação (ponto 5.4.5.4.) e
supervisão do comprimento do contrato (ponto
5.4.5.12.)

A fundamentação do racional subjacente ao
modelo de exploração do serviço público adotado
(atribuição por via de concurso público,
exploração por operador interno/pela autoridade
de transportes, ou outro), comparando-o com as
formas alternativas de alcançar os mesmos fins,
tendo em conta, designadamente, o nível de risco
incorrido e partilhado e o value for money para o
erário público

A fundamentação do modelo de exploração do
serviço público é definida em parte no ponto
3.4. bem como no ponto 4. da avaliação
económica.

Fundamentação da sustentabilidade e equilíbrio
económico-financeiro da operação (bem como da
comportabilidade orçamental da despesa
associada), eventualmente incluindo análises de
sensibilidade

Para a fundamentação da sustentabilidade e
equilíbrio económico financeiro da operação, é
definido no ponto 4. do presente relatório,
todas as fundamentações necessárias

Para a fundamentação dos resultados
A especificação os resultados pretendidos e as
pretendidos da operação, é definido no ponto
vantagens daí decorrentes, numa perspetiva de
4. do presente relatório, todas as
análise custo-benefício (quanto ao projeto em si
fundamentações necessárias relativamente à
mas também quanto à organização institucional)
análise de custo-benefício das opções tomadas
A caracterização da oferta e da procura estão
Caracterização da procura e da oferta e das
patentes no ponto 2. do presente relatório
condições da prestação dos serviços de transporte
bem como a oferta a contratar linha a linhas no
de passageiros
Anexo I

10. Outra
documentação/estudos
técnicos
(económico,
financeiro,
jurídico)
de
fundamentação
das
opções
propostas,
considerados relevantes, incluindo a garantia de Outros documentos relevantes que poderão
cumprimento de legislação e regulamentação estar incluídos no processo a submeter à AMT
laboral (incluindo transmissão de empresa, não incluídos no presente trabalho
estabelecimento e pessoal) bem como das
necessárias e diversas autorizações e licenças
aplicáveis à atividade
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5.3. Forma e Conteúdos do Contrato
De acordo com o Artigo 21.º do RJSPTP o contrato de serviço público é obrigatoriamente
reduzido a escrito, dele devendo constar, de forma clara, os direitos e obrigações de cada uma
das partes e as características do serviço público de transporte a prestar, designadamente, e
quando aplicável o que vem estipulado na Tabela 35. Nesta tabela, pretende-se resumir as
características dos elementos a incluir na formulação do contrato e as observações que
permitem indicar os pontos chaves para serem incluídos no articulado jurídico.
Tabela 35. Elementos a incluir na formulação do contrato
Característica
Observação
a) O modelo de remuneração do Operador de
serviço
público,
incluindo
a
eventual
compensação por obrigações de serviço público
previstas no contrato e os critérios para a sua
determinação, quando sejam impostas

O modelo de remuneração do Operador é
estabelecido de acordo com as opções da forma de
contratualização estabelecidas no ponto 4. onde são
aferidas as principais opções nesta matéria

b) O modelo de contrapartidas a pagar pelo
Operador de serviço público à autoridade de
transportes competente pelo direito de
exploração do serviço público de transporte de
passageiros

O modelo de contrapartidas a pagar pelo Operador
depende das tipologias da contratualização (Net Cost
ou Gross Cost) conforme estabelecido no ponto 4.
onde são aferidas as principais opções nesta matéria

c) O regime de partilha de risco e de
responsabilidades,
entre
autoridade
de
transportes e Operador, inerente ao contrato,
designadamente perante os passageiros e
terceiras entidades

O modelo de partilha de risco depende da tipologia
da contratualização (Net Cost ou Gross Cost)
conforme estabelecido no ponto 4. onde são
aferidas as principais opções nesta matéria

O modelo de repartição das receitas depende da
d) A titularidade e o modo de repartição das tipologia da contratualização (Net Cost ou Gross
receitas geradas pela exploração do serviço
Cost) conforme estabelecido no ponto 4. onde são
aferidas as principais opções nesta matéria
e) O regime de incentivos e penalidades, quando O regime de incentivos e penalidades é tratado no
aplicável
ponto 5.4.5.5.
A definição do que é a cobertura temporal e espacial
é resultante de um conjunto de opções que podem
f) A cobertura espacial e temporal da procura e
ser aferidas na definição das fronteiras do processo,
da oferta, os títulos de transporte a
onde é definida a tipologia de rede a contratualizar
disponibilizar, o respetivo tarifário o sistema de
(ponto 5.4.5.1.). No que diz ao tarifário (ponto
bilhética as formas de articulação intermodal
5.4.5.3.) e articulação intermodal este é definido no
ponto das obrigações contratuais (ponto 5.4.5.4.)
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O prazo de vigência é definido de acordo com as
g) O prazo de vigência do contrato, de acordo conclusões da avaliação económica no ponto 4. do
com o previsto no Regulamento
presente relatório bem com a vigência do contrato
proposto
h) Os direitos exclusivos atribuídos e ou as
Os direitos de exclusividade são abordados no ponto
obrigações de serviço público, caso sejam
5.4.5.7. do presente relatório
impostas
i) As modalidades de repartição dos custos
As modalidades de repartição dos custos são
ligados à prestação dos serviços, nomeadamente,
abordadas no ponto 4. do presente relatório, onde é
os custos de pessoal, de energia, de gestão, de
efetuada a avaliação económica da operação
manutenção e de operação de veículos
j) Os parâmetros de qualidade do serviço,
contemplando os critérios de qualidade mais
relevantes para os passageiros, como sejam a
Os principais parâmetros de qualidade de serviço,
pontualidade, a informação prestada, a taxa de
qualidade ambiental, acessibilidade a pessoas de
ocupação, o serviço de apoio ao cliente, a
mobilidade reduzida, limpeza e conservação dos
limpeza e a conservação dos veículos
veículos está incluída nos pontos 5.4.5.1. ao ponto
5.4.5.7. onde são definidas as principais
k) Os parâmetros de qualidade ambiental e
características do serviço a ser contratado
energética, segurança, acessibilidade a pessoas
de mobilidade reduzida e conforto associados
aos veículos
l) O sistema de indicadores de execução e
fiscalização do contrato, sua especificação,
requisitos de transferência de dados, titularidade
do sistema e processo de auditoria, obrigações
de reporte, bem como a forma e a periodicidade
da sua comunicação

O sistema de indicadores é definido no ponto 5.4.8.,
onde integra todas as especificações para a
supervisão da execução do contrato, sendo também
possível verificar as obrigações de Reporte no ponto
5.4.5.5.

m) Regras relativas à modificação e ao No ponto 5.4.5.4. é possível verificar os regimes
incumprimento do contrato pelas partes, bem propostos relativamente aos incentivos e
como à sua resolução
penalidades que devem ficar estabelecidos nos
contratos. Para além destes regimes, em caderno de
n) Indicação dos casos em que é possível a encargos deverá ficar estabelecido alíneas próprias
alteração, a suspensão ou a resolução do para a suspensão ou resolução de contrato por
contrato por razões de interesse público
razões de interesse público
o) A propriedade do material circulante e dos Todos estes pontos mencionados deverão estar
restantes meios afetos à exploração e o respetivo incluídos no caderno de encargos de forma clara. No
entanto face à realidade da sub-região e dos
planeamento e gestão
operadores que atualmente operam a rede, a
p) O regime associado ao estabelecimento da propriedade do material circulante deverá ser do
concessão;
operador, não estando previsto a participação de
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q) A caução aplicável, nos termos previstos no
Código dos Contratos Públicos.

veículos pertencentes aos municípios para operação.

5.4. Opções de contratualização
5.4.1. Enquadramento
Como referido no artigo 18.º do RJSPTP2 a contratação de um operador de transportes
públicos está enquadrada pelo Regulamento Comunitário 1370, pelo Código das Contratações
Públicas (CCP) e pelo RJSPTP. De entre as formas de contratação possíveis (artigo 20.º do
RJSPTP3), a opção base poderá recair entre o modelo “Gross Cost” e o modelo de “Net Cost”.
Tal como explicado anteriormente (ver ponto 4 do presente relatório), o modelo “Gross Cost”
permite transferir para o Operador o essencial do risco de procura, mas criando, por outro
lado, as melhores condições de incentivo para uma aposta da parte deste na disponibilização
dos serviços mais eficientes e competitivos na captação de clientes. Para tal deverá ser dada
uma margem de liberdade para o Operador estabelecer o âmbito, estrutura e características
da oferta a disponibilizar, independentemente de poder ser exigido uma parte fixa.
Há, ainda, um conjunto de direitos e obrigações das partes e das características do serviço
público de transportes que, de acordo com o artigo º 21 do RJSPTP4, têm que ser
objetivamente estabelecidas. Procurou-se também que o modelo de contratualização
proposto fosse o mais simples possível, mas com as especificações essenciais para, de forma
robusta, garantir a flexibilidade necessária que viabilize uma solução eficiente, procurando ao
mesmo tempo minimizar os riscos de litigância ao nível do processo concursal e durante a
vigência do contrato.
Assim, a solução identificada e proposta deverá conter as seguintes premissas:


Ao abrigo do previsto no Artigoº 20 do RJSPTP5, nomeadamente do seu n.º 4, como
regra opta-se por contratos mistos de concessão e de prestação de serviços públicos
de transporte de passageiros, resultantes de um concurso público internacional, para
o serviço de transporte de passageiros a operar obrigatoriamente em todo o período
de vigência do concurso;

2

Artigo 16º: Formas de exploração do serviço público de transporte de passageiros
Artigo 18º: Tipos de contratos
4
Artigo 21º:Forma e conteúdo do contrato
5
Artigo 20º: Tipos de contratos
3
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Período de vigência do contrato da concessão não superior a 5 anos (RJSPTP, Artigoº
21), tendo em conta o grau disruptivo que o presente processo apresenta face à
situação atual, e os prazos limitados existentes para se proceder ao planeamento e
desenvolvimento de todos os procedimentos de contratualização, parece prudente
não assumir um período de vigência muito longo, encostado à extensão máxima
possível legalmente;



Por outro lado, importa também garantir que aos potenciais concorrentes é oferecido
um período suficientemente longo que permita uma normal amortização dos
investimentos decorrentes da exploração dos serviços nos termos previstos;



Opção pela não exclusividade territorial (Artigoº 27 do RJSPTP), com exceção de linhas
predefinidas de transporte inter-regional e intermunicipal que extravasem o território
objeto da concessão, o que permite a salvaguarda nos termos do contrato, de
possíveis futuros desenvolvimentos independentes do Transporte Flexível e Escolar
Especial (para além do estritamente previsto nos Artigoº 27 e Artigoº 34 do RJSPTP);

Com base nestas premissas principais de contratualização, os seguintes pontos exploram as
componentes necessárias à submissão para parecer prévio vinculativo da AMT,
nomeadamente as questões relacionadas com o objeto da rede a contratualizar, a
adequabilidade legal, a definição das fronteiras do processo, as obrigações contratuais, as
características do material circulante, o regime de exclusividade e de penalidade e por último
os critérios base de avaliação das propostas.
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5.4.2. Adequabilidade Legal
Para efeitos de avaliação legal, a especificação da adequação do proposto às normas legais e
demais instrumentos normativos aplicáveis, incluindo regimes legais aplicáveis a autarquias
locais, devem ficar perfeitamente estabelecidas para que sejam cumpridas todas as
obrigações. Para esse efeito, na elaboração do presente trabalho bem como na construção das
peças concursais, devem estar sujeitos aos diplomas legais que a seguir se apresentam na
Tabela 36.
Tabela 36. Diplomas legais tidos em conta
Documento Legal
Observação
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de
Regulamento (CE) n.º1370/2007

passageiros, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2016/2338
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de
2016.
Aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte

Lei n.º 52/2015, de 9 de junho

de Passageiros (RJSPTP).
Decreto que aprovou os Estatutos da Autoridade da

Lei n.º78/2014, de 14 de maio
Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de
maio
Decreto-Lei n.º 60/2016, de 8 de
agosto

Mobilidade e dos Transportes.
Decreto que define as normas aplicáveis às Parcerias PúblicoPrivadas.
Que estabelece as regras específicas aplicáveis à prestação de
serviço público de transporte flexível de passageiros.
Que estabelece as condições que devem ser observadas no

Decreto-Lei n.º 9/2015, de 15 de
janeiro
Decreto-Lei n.º 3/2001, de 10 de
janeiro
Lei n.º 19/2012, de 8 de maio

contrato de transporte rodoviário de passageiros e bagagens,
em serviços regulares.
Que estabelece o regime jurídico do acesso à atividade de
transporte rodoviário de passageiros.
Que aprova o novo regime jurídico da concorrência.
Estabelece a não discriminação de pessoas com base na

Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto

deficiência.

Fonte: mpt (2019) baseado na informação aos Stakeholders da AMT de 17 de outubro de 2017
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5.4.3. Âmbito e Objetivos da Rede a Contratualizar
Novamente, de acordo com a comunicação da AMT de 17 de outubro de 2017, será necessário
elencar de forma clara quais os objetivos do projeto. Estes objetivos deverão ser coerentes
com todo o processo até agora desenvolvido, que incluíram várias reuniões com os técnicos
das autarquias e da CIM, bem como com apresentações efetuadas aos executivos autárquicos
do “Projeto de Reestruturação da Rede Pública de Transportes de Passageiros da CIM-AT”.
De acordo com a concertação mencionada entre as partes, ficou definido que o âmbito e
objetivos da rede a contratualizar no presente processo deverá garantir:
1. A implantação de um modelo integrado e eficiente de transportes públicos de
passageiros à escala da CIM que promova o desenvolvimento de uma solução que
articule com todos os subsistemas de transportes da sub-região;
2. A contratualização de serviços públicos de transportes rodoviários regulares de
passageiros, do tipo municipal (à exceção dos transportes urbanos de Chaves que
ocorrerá em duas fases), intermunicipal e inter-regional, não sendo incluídas opções
imediatas ao nível de outros sistemas, nomeadamente ferroviários, Serviços de
Transporte Escolar Especial ou de Transporte Flexível;
3. A definição da rede a contratualizar assenta, na sua totalidade, na atual oferta a
operar nos seis concelhos da CIM, quer sejam linhas urbanas, municipais e
intermunicipais. No que diz respeito às linhas inter-regionais, estas deverão manterse de acordo com a vontade das CIM vizinhas, sendo resgatadas para o concurso a
lançar todas as linhas com mais de 50% de extensão no território da CIM;
4. A possibilidade de incluir os Operadores no processo de adicionar novos serviços
como propostas a serem avaliadas em caderno de encargos.
Não obstante o que está estabelecido na Lei nº 52/2015 (RJSPTP), no que diz respeito às
coberturas especiais e temporais, estes objetivos são resultado de um conjunto de soluções
previamente identificadas que se relacionam com as exceções ao regime de exclusividade
territorial previstas no Artigoº 27 do RJSPTP6, sendo altamente desejável ponderar a
submissão separada a concurso dos serviços de transporte regular e dos serviços de transporte
público flexível futuros, de modo a permitir candidaturas locais (e.g. táxis, IPSS) a serviços de
transporte público flexível de pequena dimensão, aproveitando e promovendo sistemas locais
de transportes já instalados, muito relevantes para as comunidades.
6

Artigo 27.º: Exploração em regime de exclusivo
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Face ao facto de não existir uma decisão política relativamente à inclusão do Transporte
Público Flexível no concurso a lançar, acrescentando ao processo de decisão a falta de
experiência dos atuais Operadores no terreno, reguladores e autoridade de transportes, faz
com que não seja incluído neste processo concursal, conforme será demonstrado na definição
das fronteiras do processo no seguinte ponto.

5.4.4. Definição das Fronteiras do Processo
Tal como já referido, foi entendimento da CIM-AT e dos municípios que a constituem, a aposta
numa solução que procure manter a atual oferta de Transporte Regular, sem incluir a oferta do
Transporte Escolar ou Transportes Público Flexível, procurando assim evitar a contratualização
de serviços mais específicos no que dizm respeito ao tipo de veículo e serviço, sendo este
ponto acordado entre todos os municípios.
Isto é especialmente válido, nomeadamente no que se refere aos serviços mínimos legalmente
estabelecidos, reservando tendencialmente o Transporte Escolar Especial para casos muito
específicos, eventualmente relacionados com o transporte de alunos do 1º ciclo articulado
com o transporte de alunos do pré-escolar, sendo que é, neste momento, pouco praticável
face ao desconhecimento generalizado da forma com funciona a rede, nomeadamente no que
diz respeito à procura que é muito rarefeita em grande parte do território da CIM.
Por outro lado, só seria possível lançar o concurso para o Transporte Público Flexível após a
conclusão do concurso para o Transporte Regular, já que só então se poderão identificar os
territórios e serviços não cobertos pelos serviços contratualizados, atendendo a que se
pretende que, neste primeiro processo de contratualização, os candidatos possam propor
serviços adicionais, tal como estabelecido no ponto 5.4.6. (Critério Base de Avaliação das
Propostas).
No entanto, a justificação da não inclusão de um pacote de Transporte Público Flexível que
permita satisfazer todos os serviços mínimos legalmente previstos a partir de dezembro de
2019 (Artigoº 14 do RJSPTP7), deverá passar pelos seguintes pontos:


Aposta na colocação a concurso único de redes integradas de transportes regulares, o
que deverá, a posteriori, definir os princípios técnicos e organizativos mínimos de
regulação e operação dos sistemas de transporte flexível que deverão ser

7

Artigo 14.º Níveis mínimos de serviço público de transporte de passageiros
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incorporados no caderno de encargos dos processos concursais futuros após a
conclusão do primeiro contrato (2ª Geração de contratos);


Não obstante o território da CIM-AT não ter uma cobertura integral dos serviços
mínimos legalmente obrigatórios sem recurso a sistemas de Transporte Público
Flexível, a solução de implementação mais expedita, mas que poderá implicar menor
otimização e portanto maiores custos de financiamento das Obrigações de Serviço
Público (OSP), pois é baseada na atual rede em funcionamento;



A assunção como referência da data limite de dezembro de 2019, implicaria a entrada
em operação da nova rede em plena época escolar, com relevantes riscos de disrupção
do acesso às aulas por parte dos alunos, pelo que é eventualmente inexequível face
aos timings de avaliação da AMT e tribunal de contas. Propõe-se, assim, que o início
seja assumido para setembro de 2020, considerando que não vão existir alterações
disruptivas na oferta atual.

5.4.5. Obrigações Contratuais
A fundamentação das principais opções tomadas nas peças procedimentais e contratuais
apresentadas, designadamente os pressupostos subjacentes à definição da oferta, das
obrigações contratuais e de serviço público, da realização de investimentos, do modelo de
remuneração, do esquema de penalidades e/ou incentivos, do reporte de informação e
fiscalização e supervisão do cumprimento do contrato, são vertidos nos seguintes subpontos e
estabelecem-se como obrigações contratuais propostas que devem constar do CE.

5.4.5.1. Definição da Oferta
Cabe à autoridade de transportes da CIM-AT a definição da oferta de transportes a
contratualizar. Tal como já referido, a primeira premissa é que a rede não sofrerá alterações
face à rede atual e é possível ser resumida de acordo com a lista de atributos apresentada na
Tabla 45 com as linhas municipais e na Tabela 46 com as linhas intermunicipais e interregionais (tabelas no Anexo I).
Nessas mesmo tabelas (Tabela 45 e Tabela 46) são referidas as principais características das
linhas a contratualizar, considerando apenas as linhas inter-regionais que cabem à CIM-AT
bem como as linhas urbanas de Chaves. Estas características e quantitativos apurados são
também divididos entre o funcionamento da rede no período escolar e no período não escolar
conforme é possível verificar nas tabelas em anexo.
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Para além do número de linhas, a quantidade a contratualizar será de acordo com os
elementos constantes em anexo que indicam, no entanto, a necessidade de contratualizar
pelo menos 2.030.496 de Veic.Km/ano8, ficando, desde já, estabelecido como valor de
referência em termos de produção quilométrica necessária para satisfazer as atuais exigências
da sub-região.
A oferta global a providenciar no concurso e ao longo do contrato relativamente às
contratualizações integradas de redes municipais, intermunicipais e, eventualmente, carreiras
inter-regionais em territórios que não ficarão sujeitos ao princípio da exclusividade territorial,
sendo que ficará estabelecido que haverá lugar à contratualização de uma Rede Fixa Mínima +
Serviço Adicional Voluntário a propor pelo candidato + nº máximo de kms de Serviços
Eventuais, conforme explicado na seguinte tabela (Tabela 37) em cada uma das respetivas
componentes.
Tabela 37. Definição da Oferta posta a concurso
Componente
Descrição
(i) Esta rede integrará todas as OSP definidas pela Autoridade
de Transportes em consonância com o definido no Anexo ao
Rede de transporte pré-definida ao RJSPTP bem como à oferta já definida e constante no Anexo I
nível do CE, a concessionar relativa a do presente relatório
Transporte Regular que terá que ser
(ii) Esta oferta só poderá ser garantidas através de uma rede
garantida pelo Operador ganhador
de transporte regular
Componente Fixa

Componente Adicional Voluntária

(i) Haverá a obrigatoriedade de que os acréscimos de
produção respeitem pesos mínimos pré-definidos alocados ao
território de cada município servido pela concessão

Rede a propor pelo concorrente, a
concessionar relativa a Transporte
Regular e, eventualmente, também a
Transporte Flexível

(ii) Esta alocação mínima será feita em função do esforço
assumido por cada município para suportar as OSP (e.g. se 3
municípios assumem respetivamente X/Y/Z% das OSP, a
produção adicional proposta em cada um deverá representar
no mínimo W% dessas percentagens)

Componente Eventual

(i) Na proposta os concorrentes serão solicitados a definir um
valor de custo unitário Veic.Km de produção operacional
(custo de um quilómetro de operação comercial de um
veículo com determinadas especificações técnicas e
capacidade de transporte), que será o valor máximo que o
concorrente se compromete a exigir durante a vigência do
contrato, relativamente a acréscimos de produção que lhe

Serviços passíveis de contratação
durante a vigência do contrato (que se
sugeriu acima sejam 5 anos), na forma
de prestação de serviços, e que serão
relativos a ampliações territoriais ou de
frequência da iniciativa das Camaras
Municipais, que serão responsáveis pelo
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seu financiamento

venham a ser solicitados por qualquer das CM envolvidas,
sendo que as eventuais receitas tarifárias reverterão para o
município envolvido, através da AT
(ii) Este acréscimo de produção eventual estará limitado ao
que resultar num custo máximo de XX%, eventualmente na
ordem dos 10%, do valor da remuneração fixa, que, nos
termos do CE, será atribuída ao concessionário como
contrapartida pela garantia das componentes fixa e adicional
da rede de TP acima especificadas; O limite na % prende-se
com a necessidade de respeitar a obrigação de se definir um
Preço Base (CCP)
(iii) O número máximo de kms de serviços eventuais passíveis
de contratação pelas CM resulta da divisão de XX% da
remuneração fixa relativa ao contrato de concessão pelo
custo unitário máximo/km proposto pelo operador; A
percentagem de kms a reservar a cada CM deverá ser
previamente protocolada entre as Câmaras envolvidas;
(iv) Poderá optar-se por haver percentagens de remuneração
e custos unitários diferentes relativos a diferentes tipos de
serviços, Transporte Escolar Especial, Transporte Regular ou
Transporte Flexível, que se considere poderem vir a ter de ser
contratados;

5.4.5.2. Características do Material Circulante
Para que seja possível oferecer um serviço de qualidade e competitivo face ao transporte
individual (TI), uma das vertentes a acautelar é a do material circulante, quer ao nível das suas
características intrínsecas, quer ao nível do seu estado de conservação e operação que deverá
ser posto a concurso como exigência de caderno de encargos.
No entanto, não é possível deixar de ter em consideração que existe atualmente um parque de
veículos em operação com características próprias e que, se forem definidos requisitos
totalmente incompatíveis com este, terá necessariamente implicações significativas ao nível
dos custos de exploração do sistema, que tenderão a repercutir-se nas condições de
compensação pelas obrigações de serviço público que serão solicitadas pelos Operadores, e
que tenderão a obrigar à assunção de períodos de concessão mais longos.
Em qualquer dos casos, há um conjunto de especificações base que deverão ser consideradas
e incluídas no caderno de encargos, nomeadamente a capacidade dos veículos, condições de
acesso pelos utentes, tipo de propulsão e a idade máxima.
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Assim, a solução encontrada em caderno de encargos, de acordo com a avaliação económica
deverá passar pelos seguintes elemento constantes das seguintes tabelas (Tabela 38 e Tabela
39) que definem as soluções identificadas para as características anteriormente mencionadas.
Tabela 38. Definição das características possíveis de ser exigidas em caderno de encargos
Características
Solução Identificada
Para efeitos de avaliação desta característica do veículo, os
valores de referência deverão ser os referidos pelos
Capacidade dos veículos
Operadores atualmente, sendo que quando tal não for
(Esta característica, para cada Linha e para cada
garantido o Operador terá que proceder à substituição do
Serviço, será definida pelo Operador, respeitando
veículo por outro de capacidade adequada, ou proceder ao
o estipulado no ponto V do anexo do RJSPTP,
relativo ao dimensionamento do Serviço)
desdobramento do serviço, sem que haja lugar a qualquer
contrapartida por parte da entidade concessionante;
Em todos os serviços o Operador deverá garantir condições
adequadas de acesso aos utentes com mobilidade reduzida
Condições de Acesso aos Passageiros no respeito pelas normas ou legislação existente,
nomeadamente o DL 58/2004 e o Regulamento Europeu do
Passageiro, Regulamento n.º 181/2011;
Deverá ser exigido que todos os veículos da frota respeitem
uma determinada Norma EURO, desejavelmente entre II ou a
Tipo de Propulsão dos veículos
VI, que correspondem a veículos novos matriculados
respetivamente antes de outubro de 2004 e antes de janeiro
de 2014;
Idade dos veículos da frota – Deverá ser definido nas
especificações do CE que, em cada momento da Concessão,
todos os veículos da frota de veículos ao serviço terão de ter
uma idade de matrícula igual ou inferior a 16 anos. Sendo que
Idade dos veículos da frota
o estabelecimento de uma idade máxima pós-matrícula é um
instrumento simples de definição de condições mínimas de
acessibilidade dos passageiros, de eficiência ambiental e de
tendencial inexistência em operação de veículos em
condições de conforto demasiado deficientes;
Fonte: mpt (2019) baseado na informação aos stakeholders da AMT de 17 de outubro de 2017

Para efeitos do presente ponto, estabelece-se, desde já, um quadro mínimo da tipologia de
veículos que foram reportados pelos atuais Operadores na CIM-AT no SIGGESC como base das
exigências que poderão ou não ser incluídas no caderno de encargos.
A seguinte tabela (Tabela 39) apresenta essas características, possíveis extrair dos dados
mencionados que vão desde a tipologia da motorização e o respetivo consumo e norma de
emissão. Para além destes fatores, a idade dos veículos deverá ser uma preocupação do
concorrente, sendo que este poderá respeitar os valores apresentados na mesma tabela, onde
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é possível verificar a estratificação das idades da frota que opera atualmente no território da
CIM-AT.
Tabela 39. Característica de frota dos atuais Operadores na CIM-AT
9
Características
Valor/Característica de referência
Motorização

100% Gasóleo

Consumo médio (l/100km)

Carreia M/IM/UR= 31,7l/100km | TUC = 25l/100km

Consumo Médio por norma de Emissão
(l/100Km)

Norma de Emissão (Euro) (% de veículos)

Ano de Matrícula (% de veículos)

Capacidade Média (lugares)

Euro 0
30,0
Euro I
33,4
Euro II
32,2
Euro III
34,2
Euro IV
28,1
Euro V
28,4
Euro VI
30,0
Euro 0
5,8%
Euro I
20,8%
Euro II
15,0%
Euro III
25,8%
Euro IV
20,0%
Euro V
10,8%
Euro VI
1,7%
Antes de 1992
5,8%
1992-1996
20,8%
1996-1999
15,0%
2000-2005
25,8%
2005-2009
20,0%
2009-2014
10,8%
2014-Até Hoje
1,7%
27 lugares em pé e 49 lugares sentados
Fonte: SIGGESC, CIM-AT, 2019

O estabelecimento de uma idade máxima pós-matrícula é um instrumento simples de
definição de condições mínimas de acessibilidade dos passageiros, de eficiência ambiental e de
tendencial inexistência em operação de veículos em condições de conforto demasiado
deficientes.
Por outro lado, há também que ter consciência que a exigência de uma frota sempre muito
recente terá sérias implicações ao nível dos custos de exploração do sistema. Uma idade
máxima de 16 anos parece ser um compromisso razoável face ao conjunto de fatores

9

Os valores de referência são baseados na média da frota dos Operadores que operam atualmente as
redes urbanas, municipais, intermunicipais e inter-regionais na CIM-AT
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condicionantes em causa, sendo já este o limite legal para a utilização dos veículos para
transportes escolar especial.

5.4.5.3. Tarifário e Sistema de Bilhética
Face à informação pouco detalhada relativamente à procura por paragem dentro do território
da CIM-AT, a definição do sistema tarifário torna-se uma tarefa difícil na presente data. No
entanto nos casos em que a AT não define a tarifa que vai ser cobrada ao utilizador
(tipicamente em concursos de concessão em que a definição da tarifa é um instrumento do
concorrente porque dela decorre, ainda que não exclusivamente, o seu nível de risco), o valor
desta tarifa pode também ser considerado como fator de avaliação das propostas.
As AT podem definir em sede de CE qual é o valor que aceita como valor máximo para a tarifa
(ou tarifas) mas deverá avaliar se cada concorrente apresenta um valor inferior a esse valor
máximo.
Uma vez que os tarifários têm pelo menos um valor para o bilhete simples e um valor para o
passe de 30 dias (ou mensal), podendo haver vários tipos de bilhetes ou de passes (por
exemplo, associados à distância que permitem percorrer ou às zonas a que permite aceder), a
AT deve decidir qual ou quais os referenciais que quer utilizar para fazer essa comparação, se
só um título se um conjunto de títulos e de que forma os combina.
Assim, propõem-se que o sistema tarifário se mantenha, de acordo com a tabela
quilométrica do IMT até então utilizadas, com a definição do preço por quilómetro do bilhete
simples, bilhete de bordo, bilhete pré-comprado (10 viagens), bilhete pré-comprado TUC (10
viagens e 20 viagens), bilhete pré-comprado TUC (10 viagens e 20 viagens para reformados e
estudantes), passe de linhas mensais, passe mensal 4_18 Escalão A e Escalão B TUC,
assinatura mensais para 44 viagens.
No que diz respeito ao sistema de bilhética, embora possa fazer sentido considerar para a
avaliação das propostas o custo do serviço no seu ciclo de vida, nomeadamente por poder
envolver a necessidade de aquisição de equipamentos de apoio à exploração (SAE), de
bilhética ou outros, não foi possível apurar com informação a necessária que permita verificar
os custos apresentados em todas as componentes que deverão ser consideradas, para garantir
que a avaliação possa ser efetiva.
Assim, deverá ser assumido um custo global associado à produção (como um todo) pode ser
preferível, sem prejuízo de se definir, em fase do concurso, a obrigação de reporte da
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informação de acordo com matrizes de imputação que se admite poder vir a ser utilizadas para
a próxima geração de concursos, tendo também em consideração a informação diferenciada
necessária para os Transportes Urbanos de Chaves (TUC).

5.4.5.4. Regime de Incentivos e Penalidades
Por forma a garantir que os níveis de serviço contratualmente estabelecidos sejam cumpridos
e para que haja incentivo por parte dos concessionários para progressivamente melhorarem o
serviço oferecido, é importante aplicar o princípio de premiar as melhores práticas e ou de
penalizar as que não cumprem mínimos desejáveis estabelecidos.
No entanto, é importante que a estrutura de indicadores de desempenho que sejam
selecionados, se baseiem em dados disponibilizados em tempo útil através das obrigações de
reporte contratualmente definidas (conforme é possível ver no seguinte ponto), ou através de
processos e metodologias de monitorização direta por parte da AT, também contratualmente
enquadrados, que garantam que este processo é eficaz e exequível, sem custos ou outro tipo
de impedimento, nomeadamente os de litigação.
A principal penalização financeira do Operador por falhas de desempenho já é
tendencialmente automática, decorrente da redução da procura (consequentemente menos
receitas), resultante de falhas de qualidade do serviço, No entanto, há consequências
reputacionais para o conjunto do sistema de transporte público de passageiros, que resultam
de más práticas centradas em apenas parte do sistema, e que como tal devem ser combatidas
e penalizadas de forma específica, para evitar este tipo de “contaminação” do sistema.
Atendendo à complexidade da montagem de toda a arquitetura de monitorização e
fiscalização do desempenho do sistema por parte das AT, no caso a CIM-AT, defende-se a
adoção de um sistema de penalidades financeiras da exploração (os sistemas de bonificação
são contratualmente mais problemáticos de enquadrar, por corresponderem a despesa
pública), que seja o mais simples possível e centrado no controlo de um conjunto pequeno de
indicadores-chave de desempenho e qualidade, que possam ser quantificados em tempo útil e
com custos humanos e financeiros acomodáveis.
Tendo em conta as anteriores premissas, na seguinte tabela (Tabela 40), é proposto um
conjunto de indicadores e penalidades que se ajustam à realidade da atual operação das redes
de TCR na CIM-AT.
Tabela 40. Característica do regime de incentivos e penalidade
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Características

Observação

1.Tipologia de Regime

Opta-se por um regime de penalidades de desempenho deficiente,
assente na monitorização de um número muito restrito e relevante
de indicadores

2.Indicadores

a)

Supressões de serviços

b) Serviço com atrasos excessivos
a) Supressões de serviço
(i) Níveis de supressões mensais de serviços em cada linha;
Referencia = 0%
(ii) Penalidade por cada supressão da responsabilidade do operador;

3.Metodologia de Quantificação
das Penalidades do Desempenho

(iii) Penalidade de x€/km operacional suprimido, com majoração de
x% sempre que esta supressão contribuir para um nível de
supressões mensais de serviços numa determinada linha superiores
a x% dos serviços mensais previstos;
b) Serviços com atrasos excessivos

(i) Níveis mensais de chegadas ao fim do percurso c/ + de 15min de
atraso; Referência = 5%
(ii) Penalidade sempre que se verificam +5% de serviços de uma
determinada linha com +15min de atraso na última paragem (idas e
voltas avaliadas separadamente);
(iii) Penalidade de x€ por cada ponto percentual acima dos 5% no
número de serviços mensais com atrasos

A concentração das penalidades em apenas dois indicadores tem a vantagem de tornar mais
controlável todo o processo, mas tem a desvantagem de não permitir cobrir todas as vertentes
da qualidade de serviço potencialmente relevantes. Dentro do quadro de incentivos negativos
assumidos, poderão ser considerados níveis de referência e chaves de quantificação também
diferentes.
Poderão, finalmente, ser considerados outros indicadores que se considerem relevantes, como
sejam os ligados à qualidade geral do serviço/grau de satisfação dos utentes. A este nível as
dificuldades prendem-se com o grau mais subjetivo destas questões e com o facto de ser
necessário pré-estabelecer toda a metodologia de caracterização do relevante indicador e de
metodologia de levantamento da informação (e.g. por inquéritos periódicos pré-definidos, ou
pela quantificação do número de reclamações formais de utentes).
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Apesar da presente proposta, na elaboração dos CE, terá que ser decidido pela CIM-AT qual a estrutura
base para o regime de penalidades que devem constar do mesmo, tendo em consideração o histórico
percecionado da operação no seu território, mas também das conversas mais ou menos informais com
os operadores da região.

5.4.5.5. Obrigações de Reporte
Dado ser considerado um aspeto importante, deve ser solicitado em sede de CE que, ao abrigo
das obrigações de reporte do cocontratante, os dados que permitem a avaliação deste aspeto
sejam recolhidos com a periodicidade adequada e comunicados à CIM-AT, para que esta, face
à informação recebida, possa decidir pela sua consideração num próximo concurso.
As obrigações exatas de reporte devem ser estabelecidas de modo a garantir condições
adequadas, se possível em tempo real, de monitorização e fiscalização da operação e
exploração, bem como do planeamento contínuo dos serviços integrados nas concessões.
As obrigações básicas de reporte por parte dos concessionários estão especificadas no Artigoº
22 do RJSPTP, sendo, no entanto, útil uma maior precisão sobre o formato, frequência e
veículos de suporte e comunicação da informação.
Para além da informação base, as funções de fiscalização e avaliação da operação e
exploração, da responsabilidade da AT, bem como as suas funções de planeador, para serem
desenvolvidas com a máxima eficiência justificam o levantamento de um conjunto de dados
bastante mais finos, a disponibilizar pelos concessionários, relativos à oferta (e.g. fiabilidade
do serviço), ou à procura (e.g. número de passageiros por paragem ao longo do dia), e com
uma disponibilização mais pronta (em tempo real ou num qualquer formato batch), sendo que
o veículo e formato de disponibilização necessitam de ser claramente definidos.
Para efeitos de presente trabalho e que se deve refletir no CE, deverá ser estabelecida a
exigência de toda a informação prevista no Artigoº 22 do RJSPTP sendo que a frequência de
reporte deverá ser aumentada para, no mínimo, uma base semestral, mas podendo ser
interessante a assunção de uma frequência do tipo mensal. Em paralelo, deverá ser exigido
um conjunto mais fino de dados e com um reporte muito mais frequente relativo a informação
que permita a monitorização e fiscalização da operação com os elementos a reportar linha-alinha e serviço-a-serviço conforme a seguinte tabela.
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Tabela 41. Característica de reporte de informação
Características
Observação

1. Ocorrência/Pontualidade

Atraso na paragem final do percurso (separadamente ida e volta);
Caso não tenha sido realizado o serviço tal será registado de forma
pré-definida

2. Procura e Taxa de Ocupação

Indicador de registo de ocorrência de qualquer situação de
insuficiência de capacidade de transporte de passageiros em
algum troço do percurso do serviço, sendo necessário a declaração
da procura por paragem ou por linha

3. Frequência e timing de
reporte

4. Veículo de Suporte de
transmissão de informação

O reporte deverá ser feito no 2º dia de cada mês, com informação
referente ao mês anterior de preferência linha e linha e serviço a
serviço
Sugere-se que, para além da informação a disponibilizar no
SIGGESC, haja também uma aplicação de base WEB, onde os
operadores tenham a possibilidade de carregar a relevante
informação, com a frequência e prontidão contratualmente
previstas e que seja acessível à AT.
Fonte: mpt®, 2019

De acordo com o estipulado neste trabalho, os anteriores indicadores são os indicadores
mínimos necessários para o bom funcionamento de um sistema de reporte. No entanto, na
sua informação às AT sobre os indicadores de monitorização e supervisão de 27 de setembro
de 2018, a AMT apresenta a estas AT um elenco não exaustivo de indicadores (ver Anexo II) a
incorporar nos cadernos de encargos e contratos de serviço público ou em instrumento
regulamentar, que poderão auxiliar na elaboração, supervisão e fiscalização de contratos de
serviço público, naturalmente adaptando-os aos modos e aos diversos circunstancialismos
locais.
Esta lista de indicadores, não sendo obrigatória, é importante para o processo de
monitorização e pode também ser relevante no âmbito do desenvolvimento do concurso
como apoio à reflexão do tipo de preocupações a ter em consideração na definição da rede de
transportes e consequentemente a refletir na avaliação das propostas para a sua exploração.

5.4.5.6. Preço Base e Prazo Contratual
De acordo com o “Guião de apoio à preparação e condução de procedimentos de
contratação”, o preço base deve ser entendido como o valor monetário máximo que a AT
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poderá pagar pelo serviço que está a contratar. Também aqui é importante distinguir a
modalidade em que se está a lançar o concurso.
Tipicamente, no caso de uma concessão (em que as receitas ficam do lado do operador) não
devemos falar somente de custos, mas sim do diferencial entre as receitas e os custos,
considerando já no custo o lucro razoável. Nestes casos, estamos normalmente a falar do valor
global da compensação a pagar no período total da concessão (ou a receber, no caso em que
as receitas são superiores aos custos).
No caso da prestação de serviços normalmente é avaliado o custo global por uma unidade de
produção (que pode ser o veículo ou o lugar), porque na perspetiva da AT o valor corresponde
a um custo que tem que suportar pela compra do serviço.
Assim, no caso de concessões, com partilha de risco, nomeadamente, do risco de receita de
bilheteira (em que a exploração do serviço de transportes públicos pode ser, no limite,
positiva), deve-se ter em consideração um valor de compensação (positivo ou negativo) pelo
qual o operador está disponível para assumir a concessão.
Pode usar-se como descritor a compensação global a pagar anualmente (ou durante o período
da concessão) medida em euros. Normalmente esta análise é sustentada por um estudo
económico-financeiro a ser entregue por cada um dos concorrentes, onde se definem aspetos
como procura, receita, lucro, etc.
Se o contrato é de prestação de serviços puro, em que o operador não tem partilha de risco e
somente opera a rede, é natural que o descritor para medir o custo esteja indexado ao custo
de produção propriamente dito, ou seja, a uma medida do tipo custo por veículo.km ou custo
por lugar.km. Mas uma vez que o risco de procura/receita associada à bilhética fica do lado da
AT é importante que esta estabeleça um mecanismo de proteção de receita, o que pode
passar por dar algum tipo de incentivo ao operador para manter uma fiscalização atuante. Este
desígnio consegue-se através de mecanismos no contrato para premiar a manutenção ou
crescimento da procura.

5.4.5.7. Regime de Exclusividade
Cada concessão ou prestação de serviços em regime de exclusividade territorial terá definido
um montante fixo de comparticipação financeira pelo Operador ou de compensação em
benefício do Operador, consoante os casos, que resulta do balanço esperado para os
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resultados da exploração comercial e das devidas compensações relativas às Obrigações de
Serviço Público (OSP). Considerando este pressuposto inicial, deverá ser definido que não
existe oferta “comercial” em regime de exclusividade nem resultará uma contrapartida
financeira a suportar pelo Operador, beneficiando, no entanto, este de todas as receitas
tarifárias prevista na lei (Artigoº 38 e seguintes do RJSPTP).
No que toca à provisão das OSP, o Operador beneficiará de uma compensação a definir no CE,
beneficiando, em paralelo, de todas as receitas tarifárias previstas na lei (Artigoº 38 e
seguintes do RJSPTP), dependente do modelo a adotar e onde esta compensação será de
acordo com o que já se paga relativamente ao transporte escolar em carreira pública.
O balanço financeiro (a cargo ou a benefício dos municípios, em função do esforço com as OSP
que requerem, tendo como referência de partida o esforço e os serviços recebidos
atualmente) estará definido no CE, conformando o preço base do concurso.
Relativamente à oferta adicional, eventualmente contratada durante o período de vigência da
contratualização de serviços prevista no âmbito do concurso (conforme estipulado no ponto
5.4.6.), o Operador será ressarcido em função da produção efetiva de acordo com valores
unitários previstos no contrato, revertendo eventuais receitas tarifárias para o concedente (e
em última análise para o relevante município).

5.4.5.8. Sistema de Informação ao Público e Imagem dos Serviços
Um serviço de transporte público de passageiros de qualidade e competitivo implica um
sistema de informação ao passageiro, à distância, na paragem e dentro do veículo, completo,
integrado, claro e atempado. Estas necessidades são tanto maiores quanto maior for o grau de
interligações e complexidade das diferentes redes e linhas de transportes.
Para efeitos de divulgação e configuração do nível mínimo de serviço público de transporte de
passageiros e do próprio serviço de transportes existente, devem ser disponibilizados
diagramas em todos os pontos de acesso à rede, em especial nos términos das linhas postas a
concurso. Tendo em consideração estas especificidade e a realidade do território em questão,
propõe-se que no CE do concurso se faça remissão para as exigências mínimas explicitadas no
Ponto VI do Anexo do RJSPTP, respeitante à Informação ao público onde se define que:
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a) Informação clara e adequada sobre o serviço público de transporte de passageiros,
percurso, paragens com identificação dos interfaces e horários, com identificação do
ponto de acesso em que se encontra;
b) Informação clara e adequada que permita, quando aplicável, uma fácil leitura da
rota e horários para acesso à sede de concelho e à cidade de referência, incluindo
transbordos e modos de transporte a utilizar para o efeito;
c) Informação clara e adequada sobre as tarifas e títulos de transportes
disponibilizados no percurso em causa e ou na área geográfica em que se insere,
incluindo de outros modos de transporte com o qual seja efetuado interface, bem
como as condições de acesso a bonificações e descontos;
d) Informação clara e adequada sobre os direitos dos passageiros nos vários modos de
transporte, bem como dos deveres a observar e as cláusulas contratuais gerais
aplicáveis ao contrato de transporte entre o operador de transportes e o passageiro.
No que diz respeito à imagem de serviços, a comunicação e marketing do sistema,
particularmente ao nível do material circulante, deverá ser avaliada a pertinência e viabilidade
de criação de uma imagem comum ao conjunto dos sistemas da CIM-AT.
Deverá, nesta fase, ser-se prudente relativamente às exigências de imagem de serviço, face há
baixa maturidade de situações homólogas, quer na sub-região quer em termos da
disponibilidade dos próprios operadores ou da necessidade de um maior investimento que
neste momento não está previsto.

5.4.5.9. Acesso dos Terminais Rodoviários aos Concorrentes
O acesso aos terminais rodoviários e outras infraestruturas de transportes devem ser
colocadas à disposição de todos os concorrentes em igualdade de circunstâncias,
nomeadamente os abrigos de paragem, os terminais rodoviários e os parques de
estacionamento e oficinais que sejam propriedade da AT ou municípios que nela tenha
delegado as competências.
Caso a AT venha a requerer, no concurso público, a utilização de terminais rodoviários, deve
assegurar-se de que tal não constitui uma barreira à entrada de novos concorrentes. No caso
do Alto Tâmega deverá ser garantido o acesso aos seguintes terminais atuais e futuros:
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Central de Camionagem de Chaves (Futuro)



Estação de Camionagem de Boticas



Central de Camionagem de Montalegre



Central de Camionagem de Valpaços



Central de Camionagem de Vila Pouca de Aguiar

5.4.5.10. Transferência de Trabalhadores para o Futuro Operador
Para efeitos de concurso, deverá ficar estabelecida a regra referente à transferência de
trabalhadores para o concorrente vencedor, caso seja outro dos que atualmente operam na
CIM-AT.
Assim, no âmbito da execução dos contratos de serviço público, os Operadores de serviço
público devem cumprir as obrigações aplicáveis no domínio da legislação social e laboral
previstas no direito da União, no direito nacional ou em acordos coletivos. A Diretiva
2001/23/CE é aplicável a uma mudança de Operador de serviço público, caso essa mudança
constitua uma transferência de empresa na aceção dessa diretiva.
Na construção do CE e de acordo com a Diretiva 2001/23/CE, esses documentos e esses
contratos de serviço público devem incluir informações sobre os direitos e as obrigações
relacionados com a transferência do pessoal contratado pelo Operador anterior, tendo em
consideração os dispostos na legislação laboral e acordos coletivos de trabalho.

5.4.5.11. Supervisão da Execução do Contrato
Conforme estabelecido no regime de incentivos e penalidades, as regras de supervisão,
fiscalização e sancionamento, que deverão ser estabelecidas no contrato de serviço público
(de acordo com os Artigoºs 42 e seguintes do RJSPTP), justifica-se a existência de um regime de
penalidades (previsto nos Artigoºs 20 e 21 do RJSPTP) conforme estabelecido no ponto 5.4.5.8.
Considerando um modelo Gross Cost ou mesmo um modelo Net Cost, uma vez que o risco do
negócio é, maioritariamente, transferido, a supervisão da execução do contrato deverá
concentrar-se na minimização dos riscos de danos reputacionais para os Transportes Público
da sub-região, resultantes de eventual serviço deficiente, e maximização do impacto
promocional resultante de serviço de qualidade.

82

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

5.4.5.12. Coordenação Inter-Concessões
No território que integra a CIM-AT e os seus seis municípios, não estão previstas separações de
tempos de contratualização entre concessões, visto que o objetivo é lançar a concurso a
totalidade das linhas urbanas, municipais, intermunicipais e inter-regionais que cabem à CIMAT.
No entanto, poderá ser relevante a coordenação com as concessões a serem lançadas com as
CIM vizinhas, sendo altamente vantajoso que os serviços públicos rodoviários de transporte de
passageiros, que serão objeto do presente concurso, sejam desenhados de modo a que, desde
já, mas também ao longo do período da concessão, formem com todos os outros sistemas um
conjunto coerente e integrado, que potencie a sua eficácia e atratividade e minimize os seus
custos para o erário público.
Assim, deve-se garantir a complementaridade e coordenação dos transportes regulares face a
serviços escolares e dos serviços inter-regionais face aos outros serviços, sendo que:
a) A coordenação entre diferentes tipos de serviços deverá ser garantida procurando
que, embora com um caráter normalmente supletivo, possam existir condições
mínimas territoriais e temporais de transbordo. Tal passa em primeira análise pela
coordenação da localização das diferentes paragens;
b) A regulação de eventuais futuros desenvolvimentos de Transporte Flexível e
Transporte Escolar extra concessões, promovidos pela CIM-AT, especificamente no que
diz respeito à forma de compatibilização com os regimes de exceção ao princípio de
exclusividade territorial;
c) A questão da exclusividade, especificamente a forma de compatibilização com os
regimes de exceção ao princípio de exclusividade territorial, no entanto deverá ser
estabelecida uma solução mínima em termos de coordenação territorial e temporal
dos transbordos, que passará, no mínimo, por garantir a existência de coexistência ou
grande proximidade de paragens que sirvam ambos os serviços;
d) Coordenação dos Serviços Intermunicipais e Inter-regionais com os Serviços urbanos
de Chaves;
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e) Relativamente à coordenação/rebatimento dos serviços intermunicipais ou
regionais nos municipais deverá ficar estabelecido que os locais onde se efetuará o
essencial do rebatimento entre serviços, sejam as interfaces identificados.

5.4.5.13. Período de Transição
Os novos contratos de serviços de transporte público poderão vir a ser realizados com outros
operadores que não os operadores instalados, o que pode significar uma rotura no tecido
social, nomeadamente gerar desemprego por extinção do posto de trabalho, caso não seja
acautelado, em sede de concurso, de forma concreta, as obrigações que o novo cocontratante
assume relativamente ao pessoal do operador outrora instalado. Este tema deverá ter sempre
um suporte jurídico que estabeleça as condições necessárias e suficientes para que possa
ocorrer uma eventual transferência de pessoal entre operadores (o instalado e o ganhador do
concurso).
Aqui não se discute as condições objetivas para que essa transferência possa ocorrer, mas sim,
caso ela seja juridicamente possível e politicamente desejada, as preocupações que daí
decorrem e a sua integração, ou não, na avaliação das propostas. Este processo é delicado,
porque, por um lado, o operador presente pode não estar interessado em fazer a cedência de
parte do seu pessoal por admitir a sua reafectação a outros serviços; por outro lado, o
operador que chega de novo pode ter previsto realizar a sua operação com os seus próprios
meios, não necessitando de absorver parte da força de trabalho do operador que irá substituir.
O processo deve passar sempre por uma discussão prévia ao lançamento do concurso com o
operador instalado e, em função da sua decisão de cedência ou não cedência de pessoal, caso
venha a perder o concurso, deve ser vertido para os termos de referência a necessidade de
absorção desta força de trabalho. É também importante que esta informação não seja
somente em termos do número de pessoas e suas categorias profissionais, mas sim, em
termos de todos os encargos inerentes, quer os que estão estabelecidos nos seus contratos
coletivos ou individuais de trabalho, quer os benefícios decorrentes de outros acordos
celebrados.
Na referida discussão prévia terá que ficar definido claramente as questões da alocação de
pessoal (tal como referido no ponto 5.4.5.10.), bens e equipamentos (veículos e equipamentos
de bilhética) ou eventual construção de edifícios (postos de atendimento ou outros).
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Em termos de timing, face ao que vem estipulado na lei, este têm de ser operacionalizados até
3 de dezembro 2019 (Artigoº 14 do RJSPTP), sendo que seria de toda a conveniência que a
entrada em operação do novo modelo de rede e exploração fosse coordenada com o
calendário letivo, para minimizar ao máximo os riscos de disrupção do serviço se a transição
ocorrer durante o decurso de um período letivo, que são sempre as fases de máxima
solicitação do sistema.

5.4.6. Critérios Base de Avaliação das Propostas
A avaliação das propostas a concurso seria executada com recurso à avaliação absoluta e/ou
relativa do mérito das mesmas, face a um número alargado de critérios, representativos das
características da oferta aos mais variados níveis: abrangência de serviço, qualidade
infraestrutural, qualidade do serviço, etc.
No entanto, enquanto algumas das vertentes potenciais de avaliação são de quantificação
objetiva quantitativa, outras são de caráter subjetivo e de qualitativo, tornando a sua
caracterização mais controversa. Acresce, que em muitos casos não é fácil ou evidente qual a
importância relativa dos vários critérios, em particular porque cada um será quantificado com
recurso a indicadores específicos que são expressos em diferentes unidades, desde unidades
monetárias, a unidades de produção (e.g. Veic*Km), entre outros.
Considera-se, assim, que de modo a manter o máximo de objetividade possível se deverá
recorrer a uma avaliação baseada num conjunto limitado de critérios de avaliação, focados nas
vertentes de desempenho do serviço consideradas mais relevantes, sendo que algumas delas
deverão ter um caráter eliminatório, enquanto outras deverão ter uma vertente de avaliação
não apenas eliminatória, mas também valorativa da proposta.
Os critérios de avaliação com vertente de avaliação valorativa deverão ser traduzíveis em
indicadores o mais objetivos e facilmente quantificáveis possível e expressos direta ou
indiretamente numa mesma unidade de medida da valoração. Por outro lado, a comparação
entre propostas terá que ser capaz de valorar as diferenças que se verificarão ao nível dos
serviços oferecidos e respetivas frequências, decorrentes de parte de cada proposta depender
apenas da vontade do concorrente, e de também se pretender que haja uma valoração das
condições em que durante o período da concessão/prestação de serviço se poderão
materializar novos serviços ou acréscimo de frequências resultantes de necessidades
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adicionais dos municípios ou CIM. Na seguinte tabela (Tabela 43) estão resumidos os critérios
base para avaliação de propostas.

Características

Tabela 42. Princípios de valorização das propostas
Observação
i)

Uma fase de pré-qualificação pode ser útil para tornar mais
controlável todo o processo concursal, permitindo
potencialmente garantir que o processo de avaliação das
propostas seja concretizado de uma forma eficiente e sem
mobilização desmedida de meios humanos e temporais;

ii)

Considera-se que tendo em atenção a estrutura bastante
consolidada de exploração de TP que será colocada a concurso,
já que se trata de um tipo de atividade bastante maduro, e a
escala média do volume de produção genericamente envolvido,
será razoável prescindir-se de uma fase de pré-qualificação, que
se destinaria essencialmente a identificar os concorrentes que
têm suficiente experiência para cumprirem com sucesso os
termos do contrato, e que obrigaria a prolongar o calendário de
desenvolvimento dos concursos;

1.Dispensa em fase de PréQualificação

iii) Sugere-se, assim, considerar um concurso sem fase de préqualificação, integrando no âmbito de avaliação das propostas
um conjunto abrangente de critérios de avaliação, quer
eliminatórios quer valorativos;

i)

Identificação de um conjunto de requisitos técnicos
considerados essenciais para se demonstrar uma capacidade
potencial para execução dos serviços de transporte de
passageiros com uma qualidade adequada;

i)

Assume-se um nível de financiamento público fixo resultante do
diferencial entre o valor quantificado para compensação das
OSP e as contrapartidas mínimas a oferecer pelo Operador pela
exploração do serviço comercial posto a concurso;

ii)

Valoriza-se a maior produção,
10
equivalentes , oferecida;

2.Especificações básicas
eliminatórias

3.Especificações sujeitas a
valorização diferenciada

medida

em

Veic.Km

iii) Cada parcela de produção é pesada em função de um conjunto
de critérios que qualificam vertentes importantes da qualidade
da rede e serviços propostos;
Fonte: mpt®, 2019
10
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Poderá equacionar-se a criação de uma fase concursal de pré-qualificação dos concorrentes,
assumindo como exigências de valoração a existência de know-how e de escala de gestão. A
capacidade técnica e financeira para cumprimento de um eventual contrato poderá ser
comprovada através da prova de posse pelo operador ou consórcio candidato de um histórico
mínimo de (X) anos de gestão de contratos de concessão ou de prestação de serviços de TP
com um total mínimo de (x) carreiras municipais regulares ou escolares especiais,
intermunicipais, inter-regionais ou expresso.
Poderá, ainda, ser comprovada através da prova de capacidade de mobilização (por si só ou
através de consórcio formal) dos meios técnicos necessários, expresso eventualmente pela
apresentação de uma frota com determinada dimensão mínima e possuidora de características
técnicas adequadas.
Eventualmente, poderá considerar-se a possibilidade de avaliar as propostas através de uma
pesagem conjunta do montante das compensações financeiras a assumir pela AT, e do volume
de produção de serviços propostos, variável devido ao regime de flexibilidade das propostas
relativamente à produção. Considera-se, no entanto, que esta alternativa se poderá revelar
bastante mais suscetível à subjetividade de valoração relativa das propostas.

5.4.7. Avaliação das Especificações Adicionais
5.4.7.1. Especificações Eliminatórias
Para além das obrigações de desempenho e obrigações automaticamente estabelecidas pela
legislação aplicável, justifica-se a indicação de um conjunto adicional de especificações que se
considera garantirem uma qualidade de desempenho mais adequada ao serviço pretendido.
Para o efeito foram selecionados dois tipos de especificações de desempenho mínimo que se
considera deverem ser especificadas no CE dos processos de contratualização relativa à
garantia de capacidade de transporte adequada, da sustentabilidade ambiental e de garantia
de qualidade mínima de serviço:


Especificação 1 – Garantia de capacidade de transporte adequada: Compromisso de
oferta de capacidade superior à procura em cada linha, exceto no máximo num serviço
por mês por parte dos veículos usados em cada serviço, respeitando todas as
especificações técnicas e funcionais mínimas exigidas na legislação aplicável;
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Especificação 2 - Garantia de sustentabilidade ambiental mínima: Garantia de que em
todo o período de vigência do contrato todos os veículos cumprirão exigências
mínimas associadas à aplicação da Norma Euro, garantida através da escolha no
número máximo de anos de matrícula dos veículos.

5.4.7.2. Especificações Valorizadas
A lógica de contratualização da oferta de serviços inter-regionais, baseada na definição de um
número fixo e pré-definido de serviços, é fundamentalmente diferente da aplicada à
adjudicação das redes de base urbana/municipal e intermunicipal, onde se pretende, por um
lado viabilizar a contribuição dos concorrentes para otimizar a oferta a contratualizar e, por
outro, fixar desde logo as condições em que acréscimos de oferta que se venham a
materializar durante a vigência do contrato serão contratados, conforme a seguinte tabela.
Características

Tabela 43. Especificações Valorizadas
Observação
i)

1. A valoração das concessões de
serviços de transportes interii)
regionais

2. A valoração das
contratualizações de base
territorial

Como acima foi referido no caso da contratualização das
concessões dos serviços de transportes inter-regionais a oferta
a garantir é fixa, havendo que garantir as especificações básicas
obrigatórias;
A valorização das propostas relaciona-se com a maximização da
renda a oferecer à AT concedente, acima de uma renda mínima
pré-definida que constituirá o preço base, não havendo lugar a
especificações sujeitas a valoração diferenciada;

i)

Assume-se uma contratualização contra um nível pré-fixado no
CE de remuneração do operador, valorizando-se a maior
produção equivalente oferecida (medida em Veic.Km anuais
equivalentes), sendo cada parcela de produção pesada em
função de um conjunto de critérios que permitem uma
valoração diferenciada de cada unidade de produção;

i)

Critério 1 - Densificação da Rede
 Acréscimo de linhas e/ou serviços oferecidos sem novas
exigências de OSP;



A valoração do acréscimo de produção é feita pela
quantificação dos Veic.Km (operacionais) anuais novos face
à rede base do concurso; As relevantes parcelas desta
produção beneficiarão eventualmente dos fatores de
majoração definidos nos Critérios B e C seguintes;
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ii)

Critério 2 – Cobertura adicional
 Acréscimo da cobertura territorial de lugares INE com
+40hab. com pelo menos um serviço de Ida e Volta de
frequência diária ao longo de todos os dias úteis
(eventualmente premiar também garantia de serviço pelo
menos num dia de fim de semana), com recurso a ligações
diretas, sem transbordos, à sede de município,
providenciada em transporte regular ou em transporte
flexível;

os Veic.Km anuais adicionais (assumindo x dias úteis
anuais) relativos às linhas propostas novas ou com
frequências acrescidas e que servem os lugares
beneficiados indicados em i) (se servida por transporte
flexível será considerada a máxima extensão possível do
circuito), serão majorados de x%, por cada 100 habitantes
dos lugares beneficiados com a garantia de cobertura diária
em dia útil face à rede base posta a concurso, até um
máximo de x%.

iii) Critério 3 – Acrescimo de frequências



Crescimento de frequências diárias de serviço em carreiras
de baixa frequência existentes na rede base - abaixo de 4
(ida + volta) em dia útil ou de 2 (ida + volta) em dia de fim
de semana ou feriado.
Os Veic.Km anuais acrescentados nas linhas de baixa
frequência tal como identificadas em i) (se servida por
transporte flexível será considerada a máxima extensão
possível do circuito) serão majorados de x% se reforço for
em dia útil, e de x% se reforço for em dia de fim de semana
ou feriado



Considerado um nível global fixo de compensação
financeira a ser assegurado pela AT, que cobre a produção
fixa obrigatória e a produção adicional proposta pelo
concorrente, acrescido do valor máximo possível de
compensação pela produção eventual garantida pelo
concorrente, a avaliação das propostas é feita pela
quantificação da produção total equivalente garantida
pelas propostas;
Medida de Utilidade – total anual de Veic*Km (produção
operacional) equivalentes resultantes da soma das
componentes: produção fixa obrigatória; produção
adicional proposta equivalente; produção máxima
eventual;
o Componente 1: Produção fixa obrigatória –
Corresponde ao total de Veic.Km operacionais

3.Chave de Avaliação
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o

o

anuais obrigatórios postos a concurso no âmbito
do contrato de concessão e prestação de serviços;
Componente 2: Produção adicional proposta
equivalente – Corresponde ao total de
veículos*Kms operacionais anuais adicionais
propostos pelo concorrente, majorados de acordo
com os critérios B e C;
Componente 3: Produção máxima eventual que
resulta da divisão do valor correspondente à
percentagem máxima da remuneração fixa prédefinida no contrato de concessão pelo custo
unitário máximo/km proposto pelo operador no
concurso de prestação de serviços; Poderá
haver % de remuneração e custos unitários
diferentes relativos a diferentes tipos de serviços
(Transporte Escolar Especial vs. Transporte Regular
ou Flexível), em função da capacidade de
transporte
disponibilizada
que
possam
estabelecer-se como passíveis de vir a ser
contratados.
Fonte: mpt®, 2019

5.4.8. Indicadores de Supervisão e Monitorização
Na sua Informação às Autoridades de Transportes sobre os Indicadores de monitorização e
supervisão (Lei n.º 52/2015, de 9 de junho), de 27 de setembro de 2018, a AMT apresenta a
estas Autoridades de Transportes um elenco não exaustivo de indicadores a incorporar nos
cadernos de encargos e contratos de serviço público ou em instrumento regulamentar, que
poderão auxiliar na elaboração, supervisão e fiscalização de contratos de serviço público,
naturalmente adaptando-os aos modos e aos diversos circunstancialismos locais.
Não obstante a necessidade de inclusão de outros indicadores por parte da AT da CIM-AT, os
indicadores apresentados na Tabela 44, serão suficientes como elementos a incluir no CE como
elementos de supervisão a serem analisados.
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6. Conclusões e Recomendações
6.1. Principais Conclusões
Terminada a apresentação das principais opções de contratualização para a CIM-AT, importa
salientar que as conclusões deste estudo implicam tomadas de decisão importantes por parte
da CIM sobre as características de serviço de transporte que pretende proporcionar à
população de cada um dos seis concelhos.
Com efeito, face à dificuldade de obter melhor informação instrutória relativamente aos níveis
de procura atuais e latentes (procura por linha ou paragem/zona) ou mesmo melhor
informação da componente financeira, deverá ser tido em consideração os seguintes pontos
como principais conclusões para o processo de decisão a tomar:
1. Seria difícil para a atual população aceitarem um conjunto de mudanças demasiados
disruptivas, essencialmente porque estas obrigam a uma alteração de hábitos de
deslocação e a uma readaptação de horários e provavelmente de infraestruturas
físicas.
2. Por outro lado, se as propostas fossem disruptivas poderia obrigar a uma
restruturação do transporte escolar, o que pode representar o abandono do modelo
atual baseado sobretudo em protocolos com as juntas de freguesia e serviços de
administração direta, colocando, eventualmente algumas questões de reatribuição de
funções às pessoas que até então estavam afetas ao transporte escolar, o que poderia
implicar um aumento do desemprego local.
3. Os anteriores pontos apontam para a contratualização de serviços públicos de
transportes rodoviários regulares de passageiros, do tipo municipal (incluindo os
transportes urbanos de Chaves), intermunicipal e inter-regional, não sendo incluído
opções imediatas ao nível de outros sistemas, nomeadamente ferroviários, ou Serviços
de Transporte Escolar Especial ou de Transporte Flexível.
4. A definição da rede a contratualizar assenta, na sua totalidade, na atual oferta a
operar nos seis concelhos da CIM, quer estas sejam linhas urbanas, municipais e
intermunicipais. No que diz respeito às linhas inter-regionais, estas deverão manter-se
de acordo com a vontade das CIM vizinhas, sendo resgatadas para o concurso a lançar
todas as linhas com mais de 50% de extensão no território da CIM.
91

Projeto de Reestruturação da Rede Pública de
Transporte de Passageiros da CIM do Alto Tâmega
Relatório 2 – Planeamento das novas redes de serviço de transportes públicos

Considerando os anteriores pontos, como conclusões essenciais na apreciação do presente
trabalho, deverá ser ajustada a expectativa do processo, por um lado, e avaliadas
corretamente todas as alternativas para tomada de decisão em consciência das implicações de
todo este processo.

6.2. Recomendações
A conclusão do “Projeto de Reestruturação da Rede Pública de Transporte de Passageiros da
CIM-AT”, permite à CIM ficar com a posse de uma base de trabalho que lhe permitirá lançar o
concurso para a rede a contratualizar, baseada em indicadores quantitativos objetivos,
resultantes de um processo concertado com todos os municípios, podendo ser ajustada para o
atual e futuros procedimentos.
Uma vez que no início de cada ano letivo, poderá ser necessário proceder a ajustes na oferta e
garantir que as equipas técnicas dos municípios e da CIM conheçam todos os conceitos e
princípios essenciais ao desenho eficaz da rede de transporte publico, propõe-se desenvolver
um projeto de assessoria e formação in-situ que possa ser útil para futuros concursos.
No que ao Transporte Flexível se refere, ficará por demonstrar o potencial de utilização deste
tipo de serviço nos concelhos mais rurais (no caso da CIM-AT quase a sua totalidade), no
entanto deverá ser feito um investimento complementar em termos de planeamento de
serviço mas também um investimento nas soluções tecnológicas que apoiam estes projetos.
Poderá ser útil procurar enquadrar nos planos de ação de mobilidade urbana sustentável
(PAMUS), que terão de ser desenvolvidos na sua forma de execução ou de reprogramação dos
fundos comunitários.
Para além dos avisos da CCDR-N deverá a CIM estar sempre atenta aos avisos do GTAT (Grupo
de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de Transportes) para a capacitação em
contínuo das autoridades de transportes.
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Anexo I
Ver ficheiro Excel anexo.
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Anexo II
Tabela 44. Quadro com indicadores de execução
Indicador
1.

Unidade

Atividade operacional

Lista das linhas exploradas, indicando para
cada: (i) A origem e o destino; (ii) A extensão do
percurso; (iii) O número médio de circulações
diárias.

Un.

N.º de Veic.Km produzidos, por linha.

10^3
Veic.Km

N.º de passageiros transportados: (i) Por linha;
(ii) Por categoria de título de transporte.

Un.

N.º de passageiros.km transportados: (i) Por
linha; (ii) Por categoria de título de transporte.

Km/h

Tarifários, por linha.

Euro

Taxa de fraude detetada.

%

2.

Definições/Observações
Linha» conforme definido na al. g) do Artigo
3º do RJSPTP. «Circulação»: Deslocação de
um veículo, de um ponto de origem a um
ponto de destino predefinidos e em
cumprimento de um horário pré-estabelecido
«Veículo.Km»: Unidade de medida que
representa o movimento de um veículo ao
longo de um quilómetro (*). O N.º total de
Veic.Km produzidos numa linha é dado pela
multiplicação do número de circulações
efetivamente realizadas pela extensão total
da linha.
«Passageiro transportado»: Corresponde a
uma pessoa física transportada em todo o
percurso ou parte dele (exclui o pessoal afeto
ao serviço do veículo) (*) «Categoria de título
de transporte»: Bilhetes de bordo, passes
intermodais, passes combinados, assinaturas
mensais.
«Passageiro.km transportado» Unidade de
medida correspondente ao transporte de um
passageiro na distância de um quilómetro (*)
«Tarifário»: Tabela de preços dos títulos de
transporte e condições de utilização em vigor
para determinado serviço (NP 4554:2016).
Quociente entre o N.º de coimas emitidas e o
N.º de abordagens efetuadas

Qualidade do serviço e Acessibilidade
Índices de Pontualidade

%

Índices de Regularidade

%

Taxa de ocupação média

%

N.º de reclamações

Un.

IP3,IP5 e/ou IP10
Hora de Ponta / Corpo do dia

Disponibilização de livro de reclamações
«Inquérito de satisfação ao cliente»: Inquérito
desenhado de forma a avalizar o grau com
que o cliente pensa que os seus requisitos
foram satisfeitos;

Realização, pelo operador, de inquéritos aos
passageiros
Taxa de disponibilidade dos meios mecânicos
de acesso
Taxa de disponibilidade das máquinas
automáticas de venda de bilhetes
Veículos com piso rebaixado
Veículos com climatização
3. Recursos Humanos
Efetivo médio, discriminado por: (i) Motoristas;
(ii) Pessoal de manutenção e oficinas; (iii)
Operadores de revisão e venda de bilhetes. (iv)
Outros
Efetivo médio, por tipo de contrato: (i)
Permanente; (ii) A termo certo; (iii) A termo
parcial; (iv) Estágios.
Efetivo médio, por género: (i) Masculino (ii)
Feminino;
Taxa de absentismo (TA).
Horas não trabalhadas devido a greves
4. Material Circulante

%

Un.

Un.
Un.
%
Horas
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Lista das tipologias/modos de veículos da frota
Lista das tipologias/modos de veículos da frota,
indicando para cada: (i) O número de veículos
dessa tipologia; (ii) A idade média dos veículos;
(iii) A norma ambiental EURO; (iv)
Acessibilidade a pessoas com mobilidade
reduzida (S/N); (v) Existência de sistema wifi
(S/N); (vi) Existência de informação eletrónica
no interior do veículo (S/N).
Taxa de imobilização dos veículos (TIV), por
motivo: (i) Manutenção/Reparação; (ii) Viatura
a aguardar reparação; (iii) Outros.
Lista dos terminais utilizados, indicando: (i) A
morada do terminal; (ii) A entidade responsável
pela gestão; (iii) O proprietário do terminal; (iv)
O número de linhas (do operador) que operam
no terminal; (v) Exclusividade de uso por parte
do operador (S/N).
5. Indicadores Económico-Financeiros
Receitas tarifárias anuais: (i) Por linha; (ii) Por
título de transporte.
Gastos diretos da operação, por linha
Gastos indiretos da operação, por linh
Gastos com pessoal, por linha: (i) Totais; (ii)
Com motoristas; (iii) Operadores de revisão e
venda de bilhetes. (iii) Com pessoal de
manutenção e oficinas. (iv) Outros
Gastos com o licenciamento da frota, por linha:
(i) Gastos totais; (ii) Gastos com a frota afeta ao
serviço público;
Gastos com a frota, por linha: (i) Gastos totais;
(ii) Gastos com a frota afeta ao serviço público;
Gastos com depreciação e amortização da
frota, por linha: (i) Gastos totais; (ii) Gastos com
a frota afeta ao serviço público;
Gastos com depreciação e amortização da
frota, por linha: (i) Gastos totais; (ii) Gastos com
a frota afeta ao serviço público;
Gastos com lubrificantes da frota, por linha: (i)
Gastos totais; (ii) Gastos afetos à prestação do
serviço público
Gastos com peças e acessórios da frota, por
linha: (i) Gastos totais; (ii) Gastos afetos à
prestação do serviço público.

«Pessoa com mobilidade reduzida»: Pessoa
com deficiência física ou mental, ou estando
de algum modo sobrecarregada, tal que a sua
mobilidade está reduzida (NP EN
13816:2003).

%

10^3 Euro

10^3 Euro

Quociente entre o N.º de dias em que os
veículos estiveram imobilizados e o N.º de
dias de serviço previstos
«Terminal»: infraestrutura associada a um
ponto de embarque/ desembarque, onde
convergem ou terminam linhas de transporte,
de um ou mais operadores ou modos de
transporte. (NP 4554:2016)

A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa
A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa

10^3 Euro

A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa
A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa

10^3 Euro

A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa

10^3 Euro

A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa

10^3 Euro

A definir a desagregação pretendida para
gastos totais: contrato ou empresa

10^3 Euro

Resultado operacional por linha

10^3 Euro

Mapa de investimentos, por linha

10^3 Euro

Pagamentos a entidades públicas

10^3 Euro

A definir a desagregação pretendida para o
resultado operacional: contrato ou empresa.

Recebimentos de entidades públicas
10^3 Euro
6. Disponibilização de Informação aos Utilizadores
Locais, horários e canais de atendimento ao
público
Disponibilização de informações em website
e/ou app próprias.
Disponibilização de informações em pontos de
acesso à rede
Disponibilização de informações a bordo dos
veículos
Disponibilização de informações em língua
estrangeira
Disponibilização de informações em linguagem
Braille

As informações podem incluir: Mapas/diagramas da rede; - Consulta de
horários; - Simulação de viagens; - Informação
em tempo real; - Informação relativa a
passageiros com mobilidade reduzida.
Os serviços podem incluir: - Venda de títulos
de transporte; - Formulário de reclamações
As informações podem incluir: Mapas/diagramas da rede; - Consulta de
horários; - Informação em tempo real.
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7. Sustentabilidade
Emissões de GEEs associado à prestação do
serviço de transporte de passageiros
Ruído produzido pelo material circulante
associado à prestação do serviço de transporte
de passageiros
Eficiência energética

TonCO2eq
dB
KWh/PKm
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