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1. Enquadramento 

A supervisão do desempenho da segurança das atividades ferroviárias desenvolvidas no 

território nacional compete ao IMT, I. P. (IMT), enquanto autoridade nacional de segurança 

ferroviária (ANSF), nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 85/2020 de 13 de outubro, 

que transpõe parcialmente a Diretiva (EU) 2016/798, relativa à segurança ferroviária, e do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/2012 de 31 de Outubro, que aprova a sua orgânica. 

O IMT, enquanto ANSF, assegura, através das suas atividades de supervisão, o cumprimento 

permanente da obrigação legal que incumbe às empresas ferroviárias (EF) e aos gestores de 

infraestruturas (GI) de utilizar um sistema de gestão de segurança (SGS) conforme 

estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 85/2020 de 13 de Outubro. 

Para dar cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 85/2020 de 13 de 

Outubro, o IMT aplica os princípios definidos no Regulamento Delegado (UE) n.º 2018/761, 

que estabelece um método comum de segurança (MCS) para as atividades de supervisão 

executadas pelas ANSF, subsequentes à emissão de um certificado de segurança único ou de 

uma autorização de segurança. Este MCS estipula, no seu Anexo I, o processo de supervisão a 

aplicar pelas ANSF, do qual faz parte a elaboração e execução de uma estratégia e de um plano 

de supervisão, com base na análise de risco, que ilustrem a forma como são determinados os 

objetivos e as prioridades em matéria de atividades de supervisão. 

O IMT desenvolve a estratégia de supervisão de acordo com estipulado no Regulamento para a 

Supervisão da Atividade das Empresas do Sector Ferroviário, aprovado por deliberação do 

Conselho Diretivo do IMT. Este artigo estabelece que a estratégia de supervisão é elaborada de 

forma trienal, sendo revista no último trimestre do ano civil anterior a cada período de 

aplicação, face aos desenvolvimentos do setor ferroviário nacional e em matérias de segurança 

ferroviária, e em articulação com o desenvolvimento do plano anual de supervisão a realizar 

no ano civil seguinte. 

2. Introdução 

A rede ferroviária nacional (RFN) apresenta uma extensão total de 2526,2 km, dos quais 

2430,3 km em via larga (bitola de 1668 mm) e 95,9 km em via estreita (bitola de 1000 mm). A 

maioria da RFN (67,1%) encontra-se eletrificada, está equipada com sistemas de controlo de 

velocidade (67,1%) e com sistemas de comunicação via rádio (59,8%). Existe um total de 834 
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passagens de nível (PN) na RFN, 457 das quais ativas e 377 passivas, correspondendo em 

média a 0,33 PN por quilómetro ou a uma PN a cada 3 km.1  

Em termos de tráfego, a RFN apresenta mais de 36 milhões de comboios-quilómetro 

realizados, sendo que 81,4% correspondem a transporte de passageiros e 15,6% a transporte 

de mercadorias. Cerca de 94 % do tráfego da RFN é realizado em linhas equipadas com 

sistemas de controlo de velocidade.2 

Existem três ligações internacionais entre a RFN e a rede ferroviária espanhola: Vilar Formoso 

– Fuentes de Oñoro na Linha da Beira Alta; Valença – Tuy na Linha do Minho; e Elvas – Badajoz 

na Linha do Leste.  

A RFN é gerida na sua totalidade pela Infraestruturas de Portugal, I.P., detentora das 

autorizações de segurança PT2120190001 (Parte A) e PT2220190001 (Parte B), válidas até 

31/08/2022. 

Atualmente seis empresas ferroviárias são detentoras de certificados de segurança para 

operar na RFN. Destas, duas possuem certificado de segurança para operar serviços de 

passageiros: CP – Comboios de Portugal, EPE, detentora dos certificados de segurança 

PT1120160002 (Parte A) e PT1220160002 (Parte B), válidos até 31/08/2021; FERTAGUS – 

Travessia do Tejo S.A., detentora dos certificados de segurança PT1120160004 (Parte A) e 

PT1220160006 (Parte B), válidos até 14/12/2021. As restantes quatro detêm certificados de 

segurança para operar serviços de mercadorias: CAPTRAIN, detentora dos certificados de 

segurança ES1120200004 (Parte A) e PT1220200003 (Parte B), válidos até 10/08/2023; 

Continental Rail, S.A.U., detentora dos certificados de segurança ES1120170006 (Parte A) e 

PT1220200004 (Parte B), válidos até 23/11/2022; MEDWAY, detentora dos certificados de 

segurança PT1120200001 (Parte A) e PT1220200002 (Parte B), válidos até 14/10/2025; 

TAKARGO, detentora dos certificados de segurança PT1120180002 (Parte A) e PT1220180002 

(Parte B), válidos até 28/10/2023. 

A Associação Portuguesa de Normalização e Certificação Ferroviária (APNCF) é o único 

organismo nacional de certificação das entidades responsáveis pela manutenção (ERM) 

reconhecido pelo IMT, sendo detentor do certificado PT/30/0120/0001 válido até 15/06/2021, 

o qual terá de obter a acreditação, em conformidade com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

85/2020 de 13 de Outubro. 

                                                             
1
 Relatório Anual de Segurança Ferroviária 2019 

2 Idem. 
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3. Objetivo 

As atividades de supervisão levadas a cabo pelo IMT no âmbito desta estratégia têm como 

objetivo a melhoria contínua e sustentada do desempenho da gestão de segurança do setor 

ferroviário nacional. Para atingir este objetivo, o IMT desenvolve as atividades de supervisão 

de forma estruturada, isenta e transparente, de acordo com metodologias internacionalmente 

reconhecidas, ajustadas ao risco constatado, integrando o retorno da experiência e 

cooperando com o setor ferroviário nacional.  

4. Princípios 

As atividades de supervisão desenvolvidas pelo IMT são regidas por um conjunto de princípios 

orientadores que visam contribuir para alcançar a melhoria contínua e sustentada do 

desempenho da gestão de segurança do setor ferroviário nacional. 

4.1. Princípio da proporcionalidade 

A frequência e extensão das atividades de supervisão deve ser proporcional aos riscos 

constatados ou percecionados, devendo as medidas regulamentares ou corretivas adotadas 

ter em conta quer a gravidade quer a frequência das situações anómalas constatadas, 

incluindo os danos reais ou potenciais, resultando numa aplicação justa e responsável da 

legislação em vigor. 

4.2. Princípio da coerência 

A consistência das atividades de supervisão é assegurada pela aplicação de metodologias 

internacionalmente reconhecidas, procedimentos e registos escritos, e desempenho por 

agentes com competência e experiência adequadas ao exercício das atividades de supervisão. 

4.3. Princípio da transparência 

A estratégia e as linhas gerais das atividades de supervisão programadas para cada ano, os 

tipos de atividades de supervisão, as técnicas de supervisão, as medidas regulamentares ou 

corretivas passíveis de ser adotadas e o procedimento de reclamação são divulgados na página 

eletrónica do IMT.  

O resultado das atividades de supervisão é dado a conhecer às entidades reguladas 

interessadas para efeitos de pronúncia, sendo as comunicações entre o IMT e as entidades 

supervisionadas sempre reduzidas a escrito.  
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4.4. Princípio da cooperação 

O IMT coopera com entidades/autoridades competentes em matéria de segurança, de âmbito 

nacional ou internacional, em questões de interesse mútuo consideradas relevantes para as 

atividades de supervisão. 

4.5. Princípio de isenção 

As atividades de supervisão são programadas e conduzidas de forma imparcial, não existindo 

discriminação relativamente à natureza pública ou privada das entidades reguladas, à sua 

dimensão, ao domínio de atividade, à disponibilidade de recursos ou à existência de qualquer 

vínculo contratual. 

4.6. Princípio de rigor e de atualidade 

As atividades de supervisão são programadas em função de critérios definidos com base nos 

riscos avaliados e executadas de acordo com metodologias internacionalmente reconhecidas, 

devendo, quer a sua programação quer as suas conclusões, ser baseadas nas evidências 

recolhidas a partir do máximo de fontes pertinentes oportunamente disponíveis.  

5. Mecanismos de supervisão 

As ações de supervisão do IMT enquanto ANSF estão principalmente a cargo do Departamento 

de Equipamentos e Infraestruturas de Transporte (DEIT), da Direção de Serviços de 

Regulamentação Técnica, Qualidade e Segurança (DSRTQS). Podem também ser efetuadas 

ações de supervisão pela Direção de Serviços de Formação e Certificação (DSFC) no âmbito das 

atividades profissionais, e pela Direção de Serviços de Fiscalização (DSF), tendo em conta a 

matéria a ser supervisionada e os recursos humanos especializados disponíveis. 

Para a execução das atividades de supervisão no âmbito das suas competências e 

responsabilidades enquanto ANSF, a equipa do IMT está distribuída pelas cinco áreas 

temáticas identificadas na Tabela 1. 
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Sistema Ferroviário 

Interoperabilidade Ferroviária  
 
Instalações Fixas 
ETI Infraestrutura 
ETI Energia 
ETI Segurança em Túneis Ferroviários 
ETI Controlo-Comando e Sinalização (parte fixa)  
ETI Pessoas de Mobilidade Reduzida 
(infraestrutura) 
ETI Aplicações telemáticas (passageiros e 
mercadorias) 
 
Material Circulante 
ETI MC  –  Vagões de mercadorias 
ETI MC - Locomotivas e Material Circulante de 
passageiros 
ETI MC - Ruído  
ETI Controlo-Comando e Sinalização (equipamento 
embarcado) 
ETI MC - Pessoas de Mobilidade Reduzida (material 
circulante) 
 
Operação  
ETI Exploração e Gestão do Tráfego  
 
Registos e Autorizações de entrada em serviço e 
de colocação no mercado 

Segurança Ferroviária 
 
Sistemas de Gestão de Segurança 
Métodos Comuns de Segurança 
Certificação e Autorização de Segurança 
 

Regulamentação Ferroviária 
 
Normas Técnicas de Segurança Ferroviária 
 
Certificação das atividades profissionais 
 
Maquinistas 
Registo e supervisão de trabalhadores com 
funções críticas para a segurança do sistema 
ferroviário  
 

Supervisão da Segurança 
 
Recolha e tratamento de dados relativos à 
Segurança 
Recomendações de Segurança 
Auditorias, inspeções e controlos operacionais 
 

Tabela 1 - Distribuição temática da equipa do IMT. 

De forma a assegurar a integração das atividades de certificação e autorização com as 

atividades de supervisão, o IMT, para além de considerar os requisitos apresentados no ponto 

7.1 na elaboração do Plano Anual de Supervisão, e as fontes de informação enumeradas no 

ponto 6, constitui equipas multidisciplinares de auditores, de forma a cobrir as matérias 

identificadas na Tabela 1 tidas como relevantes. Adicionalmente, as equipas de auditoria são 

lideradas pelo Chefe de Departamento do DEIT, de forma a assegurar a ligação entre as 

atividades de supervisão mais operacionais e as decisões de execução. 

6. Níveis de risco  

As atividades de supervisão são programadas em função de critérios definidos com base nos 

riscos avaliados. A avaliação dos riscos é realizada através da recolha e tratamento de 

informação, nomeadamente, das seguintes fontes: 

 Relatórios de ocorrências comunicadas pelo GI ou pelas EF; 

 Resultados de processos de avaliação de conformidade dos SGS; 

 Resultados de auditorias aos SGS e de ações de inspeção; 
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 Relatórios anuais de segurança das empresas; 

 Relatórios e planos de ações de segurança recebidos das empresas; 

 Relatórios de investigação de acidentes e incidentes; 

 Análise de indicadores de segurança, nomeadamente Indicadores Comuns de 

Segurança (ICS), Valores Nacionais de Referência (VNR) e Objetivos Comuns de 

Segurança (OCS); 

 Denúncias e reclamações; 

 Notícias resultantes dos órgãos de comunicação social; 

 Informações de outras autoridades nacionais de segurança ferroviária; 

 Reuniões com as empresas. 

Com base na informação recolhida, os riscos identificados são categorizados, numa escala de 1 

a 4, de acordo com a sua gravidade (Tabela 2). 

Nível de risco Descrição 

1 
Risco muito elevado – Situação anómala requer uma intervenção urgente 

para a sua resolução. 

2 
Risco elevado – Situação anómala requer uma intervenção para a sua 

resolução a curto prazo. 

3 
Risco médio - Situação anómala requer uma intervenção para a sua 

resolução num prazo razoável. 

4 
Risco baixo - Situação anómala requer intervenção para a sua resolução 

quando possível. 

Tabela 2 - Níveis de risco. 

O IMT, consoante a gravidade da situação detetada, aplica as medidas referidas no ponto 10 

que considere adequadas e proporcionais à correção das anomalias verificadas, que vão desde 

a suspensão ou revogação de certificados ou autorizações de segurança ou instruções 

vinculativas nos casos de risco mais elevado, a recomendações, alertas de segurança ou 

sanções contraordenacionais nos restantes casos, a implementar em prazos definidos pelo 

IMT. O IMT pode ainda propor ações de melhoria de implementação voluntária. 

A falha das empresas supervisionadas em aplicar as medidas tidas como necessárias, no prazo 

determinado pelo IMT, pode dar lugar à aplicação de medidas de execução mais gravosas do 

que aquelas geralmente aplicadas para o mesmo nível de risco.  
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7. Prioridades estratégicas em matéria de supervisão  

7.1. Sistemas de gestão de segurança 

As auditorias aos Sistemas de Gestão de Segurança do GI e das EF são programadas no Plano 

Anual de Supervisão tendo em conta os seguintes requisitos: 

 As empresas detentoras de um certificado de segurança, ou de uma autorização de 

segurança, devem ter o SGS auditado na totalidade, ou em partes relevantes, pelo 

menos uma vez durante a primeira metade do período de validade da referida 

certificação ou autorização; 

 As empresas que iniciem a atividade devem ter o SGS auditado, pelo menos, uma vez 

durante o primeiro ano de operações; 

 Em função do resultado das auditorias mencionadas nos pontos anteriores, pode ser 

estabelecida calendarização para auditorias posteriores e/ou avaliação do plano de 

ação que as empresas devem implementar para suprimento das não conformidades 

ou insuficiências detetadas; 

 A renovação do certificado de segurança e da autorização de segurança deve ser 

precedida de uma auditoria total ou a partes relevantes do SGS, realizada na última 

metade do período de validade da referida certificação ou autorização. 

Não obstante as ações programadas no Plano Anual de Supervisão, o IMT pode realizar 

auditorias extraordinárias aos SGS das entidades ferroviárias, nomeadamente nas seguintes 

situações: 

 Em resultado de ações de inspeção, controlos operacionais ou recolha de informações 

que revelem indícios graves de funcionamento inadequado do SGS; 

 Em resultado de acidentes ou incidentes graves que afetem a segurança e/ou a 

confiança dos utilizadores do transporte ferroviário; 

 Por recomendação resultante de investigação realizada pelo Gabinete de Prevenção e 

Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF); 

 A pedido de ANSF de outros Estados Membros da UE. 

A realização de auditorias completas aos SGS e aos elementos, particulares ou parciais, 

incluindo atividades operacionais, deve ter em conta, com as devidas adaptações, os princípios 

e critérios definidos nas normas NP EN ISO/IEC 17021:2018 - Avaliação da conformidade - 
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Requisitos para organismos que procedem à auditoria e à certificação de sistemas de gestão, e 

NP EN ISO 19011:2019 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão. 

7.2. Cooperação com outras entidades 

No caso da supervisão de EF com operações noutros Estados-Membros, o IMT coordena as 

atividades com as autoridades de segurança desses Estados-Membros, podendo ser 

estabelecidos protocolos conjuntos de supervisão que estabelecem, nomeadamente: 

 As matérias e atividades a desenvolver e a responsabilidade pela sua coordenação; 

 As informações objeto de permuta e a respetiva calendarização; 

 O âmbito das responsabilidades atribuídas a cada autoridade; 

 Os princípios de tomada de decisão e as estratégias de supervisão a adotar; 

 Os poderes a exercer por cada autoridade nacional; 

 O modo como a troca de informação com as empresas ferroviárias deve ser efetuado; 

 A partilha de informação, desde o início do processo de avaliação da conformidade, 

para obtenção do certificado de segurança; 

 A troca de informação sobre o retorno da experiência e as boas práticas no exercício 

das atividades de supervisão. 

Sempre que necessário, o IMT estabelece protocolos de cooperação com organismos 

relevantes para efeitos de troca de informação e coordenação de ações em resposta a 

incumprimentos do quadro normativo de segurança ferroviária. 

Está previsto para 2021 o estabelecimento de novos acordos, nomeadamente:  

 Acordo/protocolo de colaboração com a ANSF de Espanha relativo à circulação em 

troços fronteiriços; 

 Acordo/protocolo de colaboração com a ANSF de Espanha relativo à supervisão de 

empresas ferroviárias do país vizinho que opera em seu território. 

Por outro lado, importa assegurar o cumprimento dos acordos/protocolos já em vigor, 

nomeadamente:  

 Acordos de cooperação com a ERA no âmbito do 4.º Pacote Ferroviário; 

 Protocolo de cooperação com o GPIAAF, relativo às bases gerais de colaboração entre 

as partes no domínio das respetivas responsabilidades em matéria de segurança 
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ferroviária que não estejam já expressamente definidas na legislação, em linha com o 

disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2018/761;  

 Protocolo de cooperação com a APNCF, relativo às bases gerais de colaboração entre 

as partes no domínio das respetivas responsabilidades em matéria de 

interoperabilidade e segurança ferroviária que não estejam já expressamente 

definidas na legislação, em particular no que respeita ao acompanhamento das 

entidades responsáveis pela manutenção, dando também resposta ao disposto no n.º 

3 do artigo 8.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2018/761; 

 Protocolo de cooperação com a AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, 

em matéria de segurança ferroviária e de acesso à atividade de transporte ferroviário. 

7.3. Prioridades em matéria de supervisão 

As prioridades em matéria de supervisão são estabelecidas com base na avaliação de risco 

indicada no ponto 6. Face aos recursos humanos e materiais disponíveis, e com o intuito de 

maximizar a eficácia das atividades de supervisão, são definidos como prioritários de primeira 

ordem os riscos de níveis mais elevados que, por terem um impacte significativo na segurança, 

seja pela sua frequência ou pelas suas consequências reais ou potenciais, exigem um 

acompanhamento atento. Os riscos de nível mais baixo, por terem um impacte na segurança 

mais limitado, seja pela sua frequência ou pelas suas consequências reais ou potenciais, são 

definidos como prioritários de segunda ordem e a sua supervisão é feita em termos mais 

gerais, condicionada pelos recursos humanos e materiais disponíveis após a sua alocação aos 

riscos prioritários de primeira ordem. 

Com base na avaliação de risco indicada no ponto 6, foram identificadas, para o triénio 2021-

2023, as seguintes prioridades em matéria de supervisão: 

 Prioridades de primeira ordem 

o Passagens de nível; 

o Colhidas de pessoas; 

o Gestão das limitações de velocidade; 

o Precursores de acidentes, em especial os SPAD; 

o Condições de exploração das linhas. 

 Prioridades de segunda ordem 

o Aplicação de medidas de segurança nas zonas de trabalhos; 

o Condições de manobra em parques e estações; 
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o Controlo da vegetação ao longo da infraestrutura; 

o Controlo das condições de circulação do material circulante. 

8. Atividades e técnicas de supervisão 

8.1. Atividades de supervisão 

O IMT, enquanto ANSF, desenvolve as seguintes atividades de supervisão: 

 Auditorias aos Sistema de Gestão de Segurança (SGS) do GI e das EF; 

 Ações de inspeção ao gestor de infraestrutura, às empresas de transporte ferroviário e 

às entidades subcontratadas por estes cuja atividade possa ter impacto na segurança 

ferroviária; 

 Ações de controlo operacional. 

As auditorias ao Sistema de Gestão de Segurança do gestor de infraestrutura e das empresas 

de transporte ferroviário são programadas no Plano Anual de Supervisão tendo em conta os 

requisitos descritos no ponto 7. Não obstante as ações previstas no Plano Anual de Supervisão, 

o IMT pode realizar auditorias extraordinárias aos SGS das entidades ferroviárias, nas situações 

mencionadas no mesmo ponto. 

A programação das atividades de supervisão é definida tendo em conta as prioridades 

estabelecidas com base na avaliação dos desempenhos de segurança anteriores e das 

fragilidades identificadas nos SGS das empresas, bem como os recursos técnicos e humanos 

disponíveis. Na definição do objeto, âmbito e prioridade das ações de supervisão são 

igualmente considerados os aspetos mais relevantes para a segurança ferroviária, em cada 

domínio de atividade, identificados no regulamento para a supervisão da atividade das 

empresas do setor ferroviário. 

As ações de controlo operacional têm como objetivo verificar o cumprimento, por parte das 

entidades reguladas, de regras, procedimentos, controlos ou registos específicos. Por regra, a 

entidade supervisionada não é informada da realização da ação de controlo operacional. 

Contudo, pode ser necessário, nomeadamente por motivos logísticos, comunicar a realização 

da ação à entidade. 

As ações de inspeção e de controlo operacional podem tratar-se de ações programadas, 

previstas no Plano Anual de Supervisão ou de ações extraordinárias, nomeadamente nas 

seguintes situações: 



 

DEIT-AS-000  11 
 

 Constatação de situações de risco com impacte na segurança ferroviária que careçam 

de averiguação célere;  

 Em resultado de acidentes ou incidentes graves que afetem a segurança e/ou a 

confiança dos utilizadores do transporte; 

 Por recomendação resultante da investigação realizada pelo Gabinete de Prevenção e 

Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF); 

 Em resultado de ações de supervisão ou de recolha de informação que revelem 

indícios graves de não conformidades;  

 No âmbito da verificação de implementação de planos de ações para resolução de não 

conformidades ou insuficiências;  

 No âmbito do controlo das condições de segurança dos subsistemas ferroviários. 

As atividades de supervisão devem ser efetuadas por dois ou mais elementos, um deles 

obrigatoriamente do IMT, podendo integrar elementos externos especializados, cabendo, em 

todo o caso, sempre ao IMT a coordenação da equipa de trabalho. 

8.2. Técnicas de supervisão 

O IMT utiliza, nas suas atividades de supervisão, uma combinação de técnicas por forma: a 

alcançar um equilíbrio entre atividades descendentes (auditorias aos SGS) e atividades 

ascendentes (observações in situ); a obter uma imagem do desempenho de segurança das 

entidades ferroviárias e identificar falhas subjacentes; e a formular juízos acerca da 

maturidade de gestão de segurança das entidades e da capacidade dos respetivos SGS de 

controlar os riscos que enfrentam. 

As técnicas de supervisão utilizadas nas ações de supervisão levadas a cabo pelo IMT são, 

nomeadamente, as seguintes: 

 Observação de atividades in situ; 

 Interpelação e audição do pessoal das empresas,  bem como de terceiros interessados, 

para identificar a sua compreensão da forma como os procedimentos e as regras são 

cumpridos na prática e avaliar a cultura de segurança da organização; 

 Análise de dados e de documentos; 

 Inspeção do material circulante, infraestruturas ou equipamentos; 

 Reuniões de trabalho; 

 Análise de documentação e de procedimentos de gestão da segurança para garantir 

que são adequados à sua finalidade. 
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9. Plano de Supervisão 

O Plano de Supervisão do IMT, enquanto ANSF, prioriza, programa e detalha as ações de 

supervisão às entidades ferroviárias licenciadas e/ou reguladas pelo IMT.  

Como decorre do Regulamento para a supervisão da atividade das empresas do setor 

ferroviário, aprovado por deliberação do do Conselho Diretivo do IMT , no último trimestre de 

cada ano é elaborado o Plano Anual de Supervisão, que deverá refletir os resultados de 

supervisão e monitorização do ano civil anterior e deverá ter em conta os riscos identificados 

na estratégia de supervisão, as ocorrências de acidentes e incidentes significativos que servirão 

de foco para a definição e priorização das auditorias, inspeções e ações de controlo 

operacionais às entidades supervisionadas pelo IMT. 

As ações de supervisão programadas, bem como as ações de supervisão de carácter 

extraordinário realizadas, são reavaliadas semestralmente para verificação do seu 

cumprimento, adequação à evolução dos acontecimentos e aferição dos resultados obtidos. 

Em resultado desta avaliação, pode manter-se a programação das atividades, efetuar-se 

ajustamentos de acordo com as necessidades ou reavaliar-se os recursos disponíveis e a sua 

adequação. 

Para o GI e para as EF, respetivamente detentoras de Autorização e Certificados de Segurança, 

a distribuição temporal das atividades de supervisão tem em conta os prazos de validade da 

autorização e dos certificados emitidos. No âmbito da atividade de supervisão realizada ao GI e 

às EF, pode ser considerado relevante realizar ações de supervisão a entidades que prestam 

serviços a estas e cuja atividade tem impacto para a segurança do sistema ferroviário. 

Em auditorias programadas poderão ser verificados aspetos diversificados do Sistema de 

Gestão de Segurança (SGS) das empresas, podendo envolver técnicos das várias unidades 

orgânicas do IMT competentes, de acordo com as competências e recursos humanos 

necessários.  

10. Execução 

No âmbito das ações de supervisão, caso se detetem situações de incumprimento ou falhas, na 

atividade das empresas e do seu pessoal, suscetíveis de afetar o desempenho de segurança ou 

de criar riscos graves de segurança, o IMT, consoante a gravidade da situação detetada, aplica 

as medidas que considere adequadas e proporcionais à correção das anomalias verificadas, 

designadamente através de: 
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 Suspensão ou revogação de certificados ou autorizações de segurança - quando 

situações anómalas, que provoquem um risco muito elevado para a segurança de 

pessoas e bens, não tenham sido resolvidas em tempo útil e a segurança só possa ser 

acautelada com a cessação temporária ou definitiva da atividade; 

 Instrução vinculativa - a emitir quando: 

o Uma situação anómala, que apresente um risco elevado, for detetada de 

forma repetida sem que tenha sido anteriormente implementada uma ação 

corretiva eficaz; 

o Uma situação anómala, objeto de recomendação, não tenha sido resolvida em 

tempo útil; 

o Seja necessário suspender temporariamente uma atividade ou a utilização de 

um equipamento, veículo ou infraestrutura, por estar em causa um risco muito 

elevado para a segurança de pessoas e bens. 

 Alerta de segurança - quando for detetada uma situação anómala que provoque um 

risco muito elevado ou elevado para a segurança de pessoas e bens e seja necessária 

intervenção específica e urgente para a sua resolução; 

 Recomendação - quando for detetada uma situação anómala, que apresente um risco 

elevado ou médio, e se julgue necessária uma ação corretiva; 

 Sanção contraordenacional - nos termos aplicáveis do Decreto-Lei n.º 85/2020, de 13 

de outubro. 

As medidas regulamentares ou corretivas decorrentes dos relatórios de atividade de 

supervisão são propostas e aplicadas pelo DEIT após aprovação do Conselho Diretivo do IMT. 

As entidades supervisionadas podem reclamar das conclusões patentes nos relatórios das 

atividades de supervisão e/ou das medidas regulamentares ou corretivas aplicadas pelo IMT. O 

IMT disponibiliza no seu sítio de internet o Manual de Procedimentos3 que elenca as garantias 

administrativas e as contraordenações ferroviárias e respetiva tramitação processual. 

Caso seja detetada uma situação anómala que apresente um risco baixo, em que se julgue 

adequada uma ação de melhoria, o IMT pode propor oportunidades de melhoria, de 

implementação voluntária. 

 

                                                             
3 http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesFerroviarios/CaminhodeFerro/Inspecoes/Paginas/Supervisao.aspx  

/sites/IMTT/Portugues/TransportesFerroviarios/CaminhodeFerro/Inspecoes/Paginas/Supervisao.aspx
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11. Revisão 

A estratégia de supervisão do IMT deve ser objeto de avaliação com vista à sua eventual 

revisão, no prazo de três anos após a sua publicação, salvo se da sua aplicação resultar a 

necessidade de revisão intercalar, nomeadamente: 

 Em resultado de acidentes ou incidentes graves que afetem a segurança e/ou a 

confiança dos utilizadores do transporte; 

 Na sequência de alterações à legislação, nacional ou europeia, em matéria de 

segurança ferroviária com impacte nas atividades de supervisão; 

 Após a constatação de desvios significativos no nível de segurança global do sistema 

ferroviário; 

 Por iniciativa da unidade orgânica do IMT competente em matéria de supervisão 

ferroviária; 

Em caso de limitação de recursos, humanos ou materiais, que afetem 

significativamente a capacidade do IMT realizar as ações de supervisão. 


