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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O exercício das atividades de gestão e exploração da infraestrutura ferroviária por 

parte do gestor da mesma depende da obtenção de uma autorização de segurança, 

cuja emissão compete ao Instituto da Mobilidade e Transportes, I. P. (adiante 

designado por IMT). 

A autorização de segurança compreende a confirmação da aceitação do sistema de 

gestão de segurança do gestor da infraestrutura e inclui os procedimentos e as 

disposições adotados para dar cumprimento aos requisitos necessários à segurança 

da conceção, manutenção e exploração da infraestrutura ferroviária, incluindo, se 

aplicável, a manutenção e a exploração do sistema de controlo do tráfego e de 

sinalização. 

O presente guia tem como objetivo dar cumprimento ao n.º 3 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 85/2020, de 13 de outubro, no sentido de definir a estrutura e conteúdo 

do requerimento que as empresas interessadas devem apresentar ao IMT para 

solicitar a emissão, renovação ou alteração de uma autorização de segurança. 

Neste contexto, a estrutura deste guia contempla os requisitos legais1 e documentos 

necessários, assim como informações complementares essenciais para o requerente 

proceder ao pedido. 

Não obstante, e antes da submissão de um pedido, o requerente poderá sempre 

solicitar ao IMT a realização de uma reunião prévia para esclarecimento do processo 

de emissão de Autorização de Segurança ou de alguma outra informação pertinente. 

 

 

                                                           

 
1
 Os requisitos legais a aplicar são os previstos no artigo 12.º do Decreto-Lei nº 85/2020, de 13 de 

outubro, que transpõe parcialmente para o direito nacional a Diretiva (UE) 2016/798, de 11 de maio, 
relativa à segurança ferroviária. É aplicada igualmente a Recomendação (UE) 2019/780, da Comissão, de 
16 de maio, relativa às disposições práticas para a emissão de autorizações de segurança aos gestores 
de infraestrutura. 
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1. SUBMISSÃO DO PEDIDO 

 

O requerente submete ao IMT um pedido de emissão de Autorização de Segurança, 

preenchendo o modelo de requerimento constante do Anexo 1 deste documento. 

O IMT deve decidir sobre o requerimento nunca ultrapassando o prazo máximo de 4 

meses a contar da data em que o requerente tiver apresentado todas as informações 

exigidas e as informações adicionais que lhe tenham sido pedidas. 

O modelo de requerimento, em formato PDF preenchível, encontra-se disponível na 

página de internet do IMT. 

O requerimento deve ser acompanhado de um processo contendo a seguinte 

documentação, conforme o caso em que se aplica. 

1. Documentos submetidos para a avaliação do sistema de gestão da segurança. 

1.1. Descrição do sistema de gestão da segurança e outros documentos que 

demonstrem a conformidade com os requisitos estabelecidos no anexo II 

do Regulamento Delegado (UE) 2018/762, da Comissão, de 8 de março; 

1.2. Apresentação de referências cruzadas do sistema de gestão da segurança 

(SGS) com o anexo II do Regulamento Delegado (UE) 2018/762, através 

da entrega da Ficha de Avaliação para Autorização de Segurança2, 

devidamente preenchida, incluindo uma indicação exata, na documentação 

relativa ao SGS, das referências ao cumprimento dos requisitos aplicáveis 

em matéria de especificação técnica de interoperabilidade para o 

subsistema de exploração e gestão do tráfego. 

2. Documentos submetidos para a parte nacional da avaliação. 

                                                           

 
2
 A Ficha de Avaliação para Autorização de Segurança é disponibilizada em ficheiro informático na página 

de internet do IMT ou por solicitação prévia ao departamento competente deste Instituto (Departamento 
de Equipamentos e Infraestruturas de Transporte - DEIT). 
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2.1. Descrição ou outra demonstração da forma como as modalidades de 

gestão da segurança têm em conta as regras nacionais notificadas em 

conformidade com o artigo 8.º da Diretiva (UE) 2016/798, de 11 de maio; 

2.2. Referências cruzadas do sistema de gestão da segurança com os 

requisitos estabelecidos nas normas nacionais pertinentes. 

3. Plano(s) de medidas corretivas. 

3.1. O estado atual do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) pelo gestor de 

infraestrutura para dar resposta a qualquer incumprimento grave ou 

qualquer outra área problemática identificada durante as atividades de 

supervisão desde a avaliação anterior; 

3.2. O estado atual do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) pelo gestor de 

infraestrutura para dar resposta aos problemas residuais na sequência da 

avaliação anterior. 

4. Outros documentos a especificar pelo requerente. 

Nota: A documentação aqui elencada segue o conteúdo constante no Anexo I (pontos 

6 a 8), da Recomendação (UE) 2019/780, da Comissão, de 16 de maio, relativa às 

disposições práticas para a emissão de autorizações de segurança aos gestores de 

infraestrutura. 

 

Assim que o processo dê entrada nos Serviços, o IMT confirma por escrito 

(preferencialmente via correio electrónico) a receção do mesmo, informando o 

requerente do seguinte: 

o Referência IMT do processo para usar futuramente; 

o Prazo(s) legalmente previsto(s) para a análise e decisão do pedido; 

o Regras da contagem do tempo; 

o Taxa(s) devida(s) pelo ato; 

o Possibilidade de pedido de revisão da decisão em caso de indeferimento; 

o Possibilidade de impugnação judicial ou administrativa da decisão final. 
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2. REVISÃO PRELIMINAR DA DOCUMENTAÇÃO 

 

No prazo máximo de um mês a contar da data de receção do pedido, o IMT informa o 

requerente, através de ofício ou correio electrónico, de que a documentação se 

encontra completa ou, caso contrário, solicita os documentos em falta, estabelecendo 

um prazo para a sua entrega. 

Mesmo que o pedido esteja completo, o IMT poderá solicitar ao requerente 

informações adicionais, em qualquer momento, antes de tomar a sua decisão. 
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3. AVALIAÇÃO FORMAL DO PROCESSO 

 

O IMT efetua a avaliação preliminar do pedido a fim de verificar o grau de 

conformidade da documentação submetida com os requisitos do sistema de gestão de 

segurança (SGS), previstos no Anexo II do Regulamento Delegado (UE) n.º 2018/762, 

da Comissão. 

Para esta análise deverá ser igualmente considerada a informação relevante 

resultante de auditorias ao SGS da empresa, ou a partes dele, realizadas 

anteriormente. 

Para cada requisito, o IMT identifica as dúvidas ou insuficiências encontradas no 

processo e categoriza-as da seguinte forma: 

o «Tipo 1»: problemas que requerem uma resposta do requerente com vista à 

compreensão do processo de candidatura; 

o «Tipo 2»: problemas que podem conduzir a uma alteração do processo de 

candidatura ou a uma intervenção menor por parte do requerente. A 

intervenção do requerente é deixada ao seu critério, não devendo impedir a 

emissão da autorização de segurança; 

o «Tipo 3»: problemas que exigem uma intervenção específica por parte do 

requerente, embora suscetível de ser adiada para depois da concessão da 

autorização de segurança. A intervenção proposta pelo requerente para 

resolver um problema é acordada com a autoridade nacional de segurança que 

o identificou; 

o «Tipo 4»: problemas que requerem uma alteração do processo de pedido ou 

uma intervenção específica por parte do requerente. A autorização de 

segurança não deve ser concedida, a menos que o problema seja resolvido ou 

que a autorização de segurança preveja restrições ou critérios de utilização 

para o resolver. Qualquer intervenção proposta pelo requerente destinada a 

resolver um problema é acordada com a parte que o identificou. 
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Uma vez concluída a avaliação preliminar, o IMT informa o requerente por escrito 

acerca dos resultados e conclusões resultantes da análise da documentação 

submetida, elencando as eventuais dúvidas ou insuficiências encontradas, bem como 

a respetiva categorização. 

Solicita ainda ao requerente a necessária documentação ou esclarecimentos 

adicionais, ou ainda planos de ação, com vista à correção das dúvidas ou 

insuficiências detetadas. 

Adicionalmente, se necessário, o IMT convoca o requerente para uma reunião 

presencial com a finalidade de transmitir adequadamente as conclusões e solicitações 

acima descritas. 

 

No seguimento da resposta ou das medidas tomadas pelo requerente em função das 

dúvidas ou insuficiências suscitadas, o IMT reavalia os documentos e esclarecimentos 

que eventualmente tenham sido apresentados, reclassifica as questões e, sempre que 

relevante, atribui um dos seguintes estatutos a cada um dos problemas identificados:  

o «Problema pendente»: os elementos de prova apresentados pelo 

requerente não são satisfatórios e continuam a ser necessárias 

informações adicionais; 

o «Problema residual que deve ser objeto de supervisão»: se subsistir um 

problema residual; 

o «Problema encerrado»: a intervenção do requerente foi satisfatória, não 

subsistindo questões residuais. 

 

Uma vez completada a análise e reclassificação das questões, o IMT elabora o 

Relatório de Avaliação Formal, contendo as constatações e conclusões necessárias e 

suficientes para fundamentar a decisão do requerimento. 

 

 



 
 

7 

 

4. DECISÃO DO PROCESSO 

 

O IMT deve decidir sobre o requerimento nunca ultrapassando o prazo máximo de 4 

meses a contar da data em que o requerente tiver apresentado todas as informações 

exigidas e as informações adicionais que lhe tenham sido pedidas. 

Se ocorrer o indeferimento do processo, o IMT envia ofício ao requerente a comunicar 

e fundamentar a decisão, contendo em anexo o Relatório de Avaliação Formal e 

procede à cobrança das taxas devidas. 

Se houver lugar a deferimento, o IMT envia ao requerente uma mensagem de correio 

eletrónico em que comunica o teor da decisão e solicita o pagamento das taxas 

devidas, sem as quais o processo não poderá ser finalizado. 

Posteriormente, o departamento financeiro do IMT entrará em contacto com o 

requerente para efetivar a cobrança das taxas. 

Após boa cobrança das taxas, o IMT envia ofício3 ao requerente a comunicar os 

fundamentos da decisão, juntando em anexo o original da Autorização de Segurança. 

 

 

 

                                                           

 
3
 O ofício poderá incluir recomendações e/ou esclarecimentos adicionais considerados pertinentes. 
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5. PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO 

 

Em caso de indeferimento do processo, o requerente pode apresentar ao IMT, um 

pedido de revisão dessa decisão. 

O pedido de revisão poderá ser apresentado no prazo de um mês a contar da receção 

da decisão de indeferimento, através da entrega do modelo de requerimento constante 

do anexo 2 deste documento, acompanhado dos elementos necessários para o 

fundamentar. 

O modelo de requerimento, em formato PDF preenchível, encontra-se igualmente 

disponível na página de internet do IMT. 

O IMT confirma por escrito (preferencialmente via correio electrónico) a receção do 

pedido, informando o requerente do prazo previsto (2 meses) para a confirmação ou 

alteração da decisão de indeferimento. 

Em caso de confirmação da decisão de indeferimento, o IMT envia ofício ao 

requerente a comunicar e fundamentar tal deliberação. 

Em caso de alteração da decisão de indeferimento do processo, o IMT realiza os 

procedimentos descritos no passo 4, nos aspetos previstos para quando existe uma 

decisão de deferimento do processo. 
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6. ANEXO 1 – MODELO DE REQUERIMENTO INICIAL 
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7. ANEXO 2 – PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO 
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