
)

Subsistema

Linha

Sim Não

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Denominação da entidade Acrónimo

Endereço postal completo

Telefone

Página web

Outras informações  

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DE CONTACTO

Telefone

DOCUMENTOS SUBMETIDOS

1 Descrição do projeto

2 Declaração «CE» de Verificação do Subsistema

3 Certificados de verificação emitidos por organismo notificado e/ou designado

4 Declarações de verificação intermédia emitidas por organismo notificado e/ou designado

5

6

7

Relatórios de verificação emitidos pelo organismo notificado e/ou designado que serviram de 
base à emissão dos Certificados e/ou Declarações referidos nos items 3 e 4

Documentação que demonstre a compatibilidade técnica dos subsistemas com o sistema em 
que vão ser integrados, estabelecida com base nas ETI, nas regras nacionais e nos registos 
pertinentes

Documentação que demonstre a integração segura dos subsistemas, estabelecida com base 
nas ETI e nas regras nacionais pertinentes, e nos métodos comuns de segurança (MCS) 
definidos pela legislação aplicável à segurança ferroviária

Endereço correio eletrónico

Endereço correio eletrónico

N.º Pessoa Coletiva

Nome e apelido

Endereço postal completo

EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES FIXAS

REQUERIMENTO

Nova autorização Renovação/adaptação de subsistemas existentes

 (Número da autorização anterior  

Subsistema controlo, comando e sinalização de via, envolvendo equipamento ETCS e/ou GSM-R?

Denominação social
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(Selecionar opção)
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8

9

10 Propostas de alteração da documentação regulamentar pertinente

11

Data  

Espaço reservado aos Serviços do IMT, I.P.

Data de receção do requerimento  Número de referência interno  

Assinatura  

Documentação comprovativa da decisão de deferimento da Agência, no caso de subsistemas 
de controlo-comando e sinalização de via que envolvam equipamento ETCS e/ou GSM-R

Documentação comprovativa da conformidade com o resultado do procedimento referido no 
artigo 30.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2016/796, no caso de alterações efetuadas ao projeto de 
caderno de encargos ou à descrição das soluções técnicas previstas, depois de emitida a 
decisão de deferimento da Agência referida no item 5.8

Outros (especificar)

Requerente  
(nome próprio, apelido)
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