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Introdução 

 

Nas sociedades modernas as infraestruturas de transporte são um dos 

suportes do desenvolvimento económico e da competitividade da economia, 

constituindo um elemento vital rumo à mobilidade sustentável. 

Ao longo dos anos, as redes ferroviárias nacionais desenvolveram 

especificações técnicas diferentes para as respetivas infraestruturas.  

A criação de um espaço ferroviário europeu integrado, exigiu melhoria da 

interoperabilidade e harmonização de normas técnicas, processo em que a 

cooperação entre os Estados-Membros da UE e as partes interessadas do 

setor ferroviário é essencial. 

Assim, a política europeia para os transportes ferroviários de passageiros e de 

mercadorias, tem sido conduzida de forma a identificar os problemas, a avaliar 

as opções, a estabelecer os objetivos, a identificar as barreiras e os 

stakeholders e a estabelecer os critérios de sucesso, através do investimento 

em infraestruturas ferroviárias, do incentivo à transparência e separação entre 

gestão da infraestrutura e a operação de transporte, e da implementação de 

um mercado único que estimule a concorrência, a mobilidade, a 

multimodalidade, a coesão territorial e social e a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

Neste contexto, foram introduzidos novos instrumentos legislativos 

concretizadores do pilar técnico no âmbito do quarto «pacote ferroviário», 

através da publicação do Regulamento (UE) 2016/796, de 11 de maio, e das 

Diretivas (UE) 2016/797, de 11 de maio, e Diretivas (UE) 2016/798, de 14 de 

maio, do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Neste âmbito a atividade da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária 

(ANSF) colidirá necessariamente com a atividade dos operadores, podendo 

gerar situações de conflito e discordância com as decisões desta autoridade. 
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Assim, propõe-se o desenvolvimento do presente manual de apoio tendo em 

vista coligir quais os meios de receção ao dispor dos operadores. 

Deste modo, optou-se por identificar as competências da ANSF, a forma de 

decisão e reação a esta, bem como o elenco das múltiplas contraordenações 

ferroviárias e a sua tramitação processual. 
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I. Âmbito de Aplicação 
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Cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), no quadro das 

suas competências de Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), 

promover ações de monitorização, supervisão, evolução e da gestão da 

segurança no caminho-de-ferro, relativamente ao transporte ferroviário de 

passageiros e mercadorias realizado na Rede Ferroviária Nacional (RFN) (cf. 

artigoº 3.º, n.º 3, alínea m) do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, na 

sua redação atual1.   

Cabe ainda à Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (abreviadamente 

designado por ANSF), genericamente, garantir a manutenção geral da 

segurança ferroviária, nos termos do artigo n.º 63.º-A do Decreto-Lei n.º 

270/2003, de 28 de outubro, na sua redação atual2. 

No âmbito da sua missão e atribuições, e no que respeita ao setor dos 

transportes terrestres e respetivas infraestruturas, o IMT, I.P. tem por missão o 

exercício de funções de regulamentação técnica, de licenciamento, 

coordenação, fiscalização e planeamento, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, na sua redação atual3. 

  

                                                           
1
 O Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

77/2014, de 14 de maio, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2015, de 21 de maio e pelo Decreto-
Lei n.º 79/2016, de 23 de novembro. 
2
 O Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de outubro, alterado com pelo Decreto-Lei n.º 231/2007, de 

14 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 62/2010 de 09 de setembro, pelo Decreto-Lei nº 27/2011, de 
17 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 151/2014, de 13 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 
217/2015, de 7 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 124-A/2018, de 31 de dezembro 
3
 Vide Anexo II – Competências do IMT, I.P. no âmbito da atividade ferroviária 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/191561/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344767/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344767/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67250267/details/normal?l=1
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II. Competências 

  



 
 

 

 
 

 
9 

Para assegurarem serviços fiáveis e adequados, as empresas ferroviárias 

devem preencher permanentemente determinados requisitos que permitam a 

emissão de uma licença pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. De 

entre estes, destaca-se, para a proteção tanto de clientes como de terceiros 

envolvidos, a cobertura de um seguro de responsabilidade civil. As empresas 

ferroviárias devem também respeitar o direito nacional e o direito da União 

Europeia na prestação dos serviços ferroviários, assegurando que a sua 

atividade se desenvolve, em percursos específicos, com toda a segurança e 

respeitando plenamente a vida, a saúde, as condições sociais e os direitos dos 

trabalhadores e dos utilizadores. 

Cabe ainda à ANSF emitir certificados de segurança na sequência do processo 

de avaliação dos requisitos do Sistema Gestão de Segurança, autorizações de 

entrada em serviço de veículos ferroviários, locomotivas e veículos especiais, 

autorizações a subsistemas ferroviários, bem como Cartas de Maquinista4  

O Regulamento de Supervisão prevê ainda as seguintes atividades de 

supervisão:  

 Auditorias programadas e extraordinárias ao Sistema Gestão de 

Segurança do Gestor de Infraestrutura e das Empresas Ferroviárias;  

 Ações de fiscalização programadas e extraordinárias às entidades 

abrangidas pela regulação da ANSF;  

 Ações de inspeção, programadas ou extraordinárias, consistindo na 

realização de controlos operacionais do cumprimento pelas entidades de 

regras, procedimentos, controlos ou registos específicos.  

No âmbito das investigações de segurança de acidentes e incidentes na Rede 

Ferroviária Nacional, conduzidas pelo GPIAAF, enquanto organismo nacional 

de investigação de acidentes ferroviários, são emitidas recomendações de 

segurança, na sua maioria dirigidas ao IMT, enquanto ANSF. Estas 
                                                           
4
 Nos termos do artigo 14.º da Diretiva 2007/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de Outubro, transposta para Direito Nacional através da Lei n.º 16/2011, de 3 de maio, é 
obrigatória a emissão de Carta de Maquinistas. 
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recomendações poderão indicar como entidade implementadora a ANSF a 

quem compete, em conformidade com o estabelecido na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 63.º-B do Decreto-Lei n.º 270/2003, analisar recomendações que lhe 

foram dirigidas e, se for caso disso, garantir que as mesmas são devidamente 

aplicadas. 

a. Compete à ANSF em matéria de segurança ferroviária: 

Segurança Ferroviária 

COMPETÊNCIA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Autorizar a entrada em serviço dos 
subsistemas estruturais que constituem o 

sistema ferroviário de acordo com as regras 
relativas à interoperabilidade do sistema 
ferroviário e verificar se são explorados e 

mantidos em conformidade com os requisitos 
essenciais aplicáveis 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea a) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Verificar se os componentes de 
interoperabilidade estão em conformidade com 
os requisitos essenciais previstos na legislação 

aplicável 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea b) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Autorizar a colocação em serviço de material 
circulante novo ou substancialmente alterado 
que ainda não se encontre abrangido por uma 

ETI 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea c) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Emitir, renovar, alterar e fazer cessar os 
certificados de segurança e as autorizações de 

segurança e verificar se estão satisfeitas as 
condições e os requisitos neles previstos e se 
as atividades dos gestores da infraestrutura e 

das empresas ferroviárias estão em 
conformidade com os requisitos estabelecidos 

na legislação nacional e comunitária 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea d) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Controlar, promover e, se necessário, fazer 
aplicar e desenvolver o quadro regulamentar de 
segurança, incluindo o sistema de normas de 

segurança nacionais 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea e) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Assegurar que os veículos estejam 
devidamente registados no registo nacional de 

material circulante e que as informações de 
segurança, nele constantes, sejam exatas e 

estejam atualizadas 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea f) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

Analisar as recomendações que lhe sejam 
dirigidas pelo organismo de investigação de 
acidentes ferroviários e, se for caso disso, 
garantir que as mesmas são devidamente 

aplicadas 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea g) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 
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Emitir instruções vinculativas e recomendações 
em matéria de segurança ferroviária 

Artigo 63.º-B n.º 1 alínea h) do Decreto-Lei n.º 
270/2003, de 28 de outubro, na sua redação 

atual 

 

b. Compete à ANSF no âmbito das suas atribuições de fiscalização: 

Fiscalização 

COMPETÊNCIA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Fiscalizar o exercício das atividades de 
transporte ferroviário 

- Artigo 3.º n.º 3 al. g) do Decreto-Lei n.º 
236/2012, de 31 de outubro, na sua redação 

atual. 

- Artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 217/2015, de 7 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 124-

A/2018, de 31 de dezembro. 

 

c. Compete à ANSF no âmbito das suas atribuições de regulamentação 

técnica: 
 

COMPETÊNCIA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regulamentação Técnica no setor dos 
transportes ferroviários 

- Artigo 3.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 236/2012, 
de 31 de outubro, na sua redação atual. 

- Deliberação n.º 374/2015 do Conselho 
Diretivo do IMT, I.P. 
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III. Garantias Administrativas 
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Nos termos do art.º 1.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de atos e 

formalidades relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos 

órgãos da Administração Pública. 

A ANSF integrada na administração indireta do Estado está sujeita, na sua 

atuação, ao cumprimento dos princípios gerais da atividade administrativa e às 

disposições do CPA, que concretizam preceitos constitucionais aplicáveis a 

toda e qualquer atuação da Administração Pública, ainda que meramente 

técnica ou de gestão privada. 

As garantias dos particulares podem ser definidas como os meios criados pela 

ordem jurídica com a finalidade de evitar ou sancionar as violações do direito 

objetivo, as ofensas dos direitos subjetivos ou dos interesses legítimos dos 

particulares, ou o demérito da ação administrativa, por parte da Administração 

Pública5. 

As garantias dos particulares desdobram-se em garantias políticas, garantias 

administrativas e garantias contenciosas. 

Importa analisar, com maior afinco, as garantias administrativas, efetivadas 

através da atuação e decisão de órgãos da Administração Pública. 

 

1. Garantias Petitórias 

 

a. Direito de Petição  

Faculdade de dirigir pedido à Administração Pública para que tome 

determinadas decisões, preste informações ou permita o acesso a 

documentos. 

No âmbito deste direito cabe: direito de reagir contra a omissão ilegal de atos 

administrativos, solicitando a emissão do ato pretendido (artigo 184.º n.º 1 al. b 

CPA); direito à informação dos interessados sobre procedimentos que 

                                                           
5
 Freitas do Amaral, Diogo, Curso de Direito Administrativo, Almedina, 4ª Edição, 2018, p. 625 
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diretamente lhes digam respeito (artigo 82.º CPA); direito de consulta do 

processo e de obter passagem de certidões (artigo 83.º e 84.º CPA); direito de 

acesso aos arquivos e registos administrativos (artigo 85.º CPA); direito à 

informação pública geral (artigo 48.º n.º 2 CRP6). 

 

b. Direito de Representação 

Faculdade de pedir ao órgão administrativo que tomou uma decisão que a 

reconsidere, em vista de possíveis consequências negativas da sua execução. 

 

c. Direito de Queixa 

Faculdade de promover a abertura de um processo que culminará na aplicação 

de uma sanção a qualquer entidade sujeita ao poder sancionatório da 

administração. 

 

d. Direito de Denúncia 

Faculdade do particular levar ao conhecimento de certa autoridade a 

ocorrência de um determinado facto ou a existência de uma certa situação 

sobre os quais aquela autoridade tenha a obrigação de investigar. 

 

e. Oposição Administrativa 

Contestação que, em certos procedimentos administrativos os 

contrainteressados têm o direito de apresentar para combater quer os pedidos 

formulados por outrem à Administração, quer as iniciativas que esta tenha 

resolvido divulgar ao público.  

  

                                                           
6
 Constituição da República Portuguesa 
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2. Garantias Impugnatórias 

 

a. Reclamação 

A reclamação é o meio de impugnação de um ato administrativo perante o seu 

próprio autor. 

A reclamação, quando interposta, suspende o prazo de impugnação 

contenciosa do ato administrativo, retomando o seu curso com a notificação da 

decisão proferida sobre a impugnação administrativa ou o decurso do respetivo 

prazo legal (artigo 190.º CPA). 

O prazo para apresentar uma reclamação, salvo lei especial, é de 15 dias 

(artigo 191.º n.º 3 CPA), e o prazo o órgão administrativo decidir sobre a 

reclamação é de 30 dias (artigo 192.º n.º 2 CPA). Em caso de ausência de 

resposta pelo órgão administrativo, seguir-se-á para o recurso administrativo ou 

condenação à prática de ato devido. 

 

b. Recurso Hierárquico 

O recurso hierárquico é uma garantia administrativa dos particulares que 

consiste em requerer ao superior hierárquico de um órgão subalterno a 

revogação ou anulação de um ato administrativo ilegal por ele praticado ou a 

prática de um ato ilegalmente omitido pelo mesmo7. 

i. Pressupostos do recurso hierárquico: 

 Que haja hierarquia; 

 Que tenha sido praticado ou omitido um ato administrativo por um 

subalterno e que este não goze por lei de competência exclusiva 

 

ii.  Interposição do Recurso  

O recurso hierárquico é sempre dirigido «ao mais elevado superior hierárquico 

do autor do ato ou da omissão, se a competência para a decisão se encontrar 

                                                           
7
 Freitas do Amaral, Diogo, Curso de Direito Administrativo, Almedina, 4ª Edição, 2018, p. 640 
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delegada ou subdelegada», sendo, todavia, apresentado ao autor do ato ou da 

sua omissão (artigo 194.º CPA). 

iii. Prazo para interposição do recurso 

O prazo para o recurso hierárquico necessário dos atos é de 30 dias, sendo 

que para o recurso hierárquico facultativo, o prazo é coincidente com o da 

impugnação contenciosa, ou seja, 3 meses (artigo 193.º n.º 2 CPA e artigo 58.º 

CPTA8). 

No caso de recursos hierárquicos referentes a omissões ilegais de atos 

administrativos, o prazo para a respetiva interposição é de 1 ano, nos termos 

do artigo 187.º do CPA. 

iv. Decisão  

 Ausência de decisão  

No caso de ausência de decisão da autoridade administrativa no prazo 

norma (regra – 90 dias), o particular pode socorrer-se do disposto no 

artigo 66.º e ss. do CPTA, em matéria de ação administrativa de 

condenação à prática de ato devido. 

 

 Rejeição do recurso  

Quando não estiverem preenchidas as condições de admissibilidade do 

recurso, deve ser rejeitado pelo órgão competente para dele conhecer, 

conforme o disposto no artigo 196.º do CPA.  

 

 Negação de provimento  

Dá-se quando o julgamento do recurso é desfavorável ao recorrente. 

 

 Concessão de provimento 

Dá-se quando o julgamento do recurso é favorável ao pedido do 

recorrente, podendo implicar a revogação, anulação, modificação ou a 

substituição do ato recorrido. 

                                                           
8
 Código de Processo nos Tribunais Administrativos  
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v. Prazo para decisão do recurso 

O prazo para decisão do recurso é de 30 dias, salvo disposto em lei especial, 

podendo ser prorrogado até ao máximo de 90 dias, nos termos do artigo 198.º 

do CPA. 

 

c. Prazos – Regras Gerais da Reclamação e dos Recursos 

Administrativos (quadro síntese) 

Apresentação de 

reclamações e recursos 

contra a omissão ilegal de 

atos administrativos 

1 ano Artigo 187.º do CPA 

Início da contagem de 

prazos de reclamações e 

recursos 

- Artigo 188.º n.º 1, 2 e 3 do 

CPA 

Pedido de suspensão da 

execução de um ato 

administrativo sujeito a 

impugnações facultativas 

A qualquer momento Artigo 189.º n.º 3 CPA 

Decisão de suspensão da 

execução de um ato 

administrativo sujeito a 

impugnações facultativas 

5 dias Artigo 189.º n.º 3 CPA 

Se a lei não estabelecer 

prazo diferente a 

apresentação da 

reclamação é feita 

No prazo de 15 dias Artigo 191.º n.º 3 CPA 

Alegações dos 

contrainteressados na 

reclamação 

15 dias Artigo 192.º n.º 1 CPA 

Decisão da reclamação 30 dias Artigo 192.º n.º 2 CPA 

Interposição de Recurso 

Hierárquico necessário 

30 dias Artigo 193.º n.º 2 CPA 

Interposição de Recurso 

Hierárquico facultativo 

No prazo da impugnação 

contenciosa do ato em causa 

Artigo 193.º n.º 2 CPA 

Remessa, ao autor do ato, 

do requerimento de 

interposição do recurso 

hierárquico, pela autoridade 

a quem seja dirigido 

3 dias Artigo 194.º n.º 2 CPA 
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Alegações dos 

contrainteressados no 

recurso hierárquico 

15 dias Artigo 195.º n.º 1 CPA 

Pronúncia, do autor do ato 

ou da omissão sobre o 

recurso hierárquico e 

remessa ao órgão 

competente para dele 

conhecer, notificando o 

recorrente 

15 dias ou 30 dias, quando 

houver contrainteressados 

Artigo 195.º n.º 2 CPA 

Apresentação, pelo 

recorrente ou os 

contrainteressados, de 

requerimento para que o 

recurso hierárquico prossiga 

contra o ato praticado, 

quando o órgão 

responsável pelo 

incumprimento do dever de 

decisão pratique o ato 

ilegalmente omitido na 

pendência do mesmo 

recurso 

Dentro do prazo previsto para a 

interposição de recurso 

hierárquico contra o ato 

praticado 

Artigo 195.º n.º 7 CPA 

Decisão do recurso 

hierárquico 

30 dias Artigo 198.º n.º1 CPA 

Prorrogação da decisão do 

recurso hierárquico, quando 

haja lugar à realização de 

nova instrução ou 

diligências complementares 

60 dias (prazo máximo 90 dias) Artigo 198.º n.º 2 CPA 

 

3. Queixa ao Provedor de Justiça 

O artigo 23.º da CRP estabelece que «os cidadãos podem apresentar queixas 

por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça, que as 

apreciará sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as 

recomendações necessárias para prevenir injustiças». 

O estatuto do Provedor de Justiça encontra-se na Lei n.º 9/91, de 9 de abril, 

com as sucessivas alterações9, concedendo aos cidadãos, no seu artigo 3.º, o 

direito de apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao 

                                                           
9
 A Lei n.º 9/91, de 9 de abril foi alterada pela Lei n.º 30/96, de 14 de agosto, pela Lei n.º 52-A/2005, de 

10 de outubro e pela Lei n.º 17/2013, de 18 de fevereiro. 
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Provedor de Justiça, que as aprecia sem poder decisório, dirigindo aos órgãos 

competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças.  



 
 

 

 
 

 
20 

GARANTIAS DOS PARTICULARES 

Garantias 
Contenciosas 

Garantias Políticas Garantias 
Administrativas 

Garantias 
petititórias 

Direito de 
Queixa 

Garantias 
Impugnatórias 

Reclamação 

15 dias para 
apresentar 
reclamação 

30 dias para 
decisão 

Recurso 
Hierárquico 

30 dias  ou 3 
meses para 

interpor recurso 

30 a 90 dias para 
decisão 

Rejeição do 
recurso 

Concessão de 
provimento 

Revogação do 
ato 

Anulação do ato 
Modificação do 

ato 
Susbtituição do 

ato 

Negação de 
provimento 

Ausência de 
decisão 

Eventual ação administrativa 
de condenação à prática de 

ato devido 

Queixa ao 
Provedor de 

Justiça 

 

4. Fluxograma garantias administrativas 
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IV. Contraordenações  
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A Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), sendo uma 

autoridade administrativa, recebe, pois, da lei, a faculdade de definir a sua 

própria conduta para a realização dos fins que lhes estão destinados e de 

impor à generalidade dos cidadãos o respeito dessa conduta, estando-lhe 

atribuída competência em razão da matéria para fiscalizar e instruir os 

processos de contra-ordenação no âmbito da atividade do setor ferroviário. 

O artigo 1.º do RGCO10 define contra-ordenação como facto ilícito e censurável 

que realiza um tipo legal no qual se comina uma coima. Para alguém ser 

responsável pela prática de uma contra-ordenação, é necessário que o facto 

praticado seja típico, ilícito e censurável e, por fim, projetável numa moldura de 

coima previamente definida na estatuição típica. 

Os processos de contraordenação regem-se, em termos genéricos, pelo 

Decreto-Lei n.º 433/82 de 27/10, com as sucessivas alterações (Regime Geral 

das Contraordenações). 

Supletivamente aplicam-se as normas do Código Penal e do Código de 

Processo Penal. Em cada processo, consoante a matéria, aplica-se a 

legislação específica que tipifica a infração como contraordenação e fixa os 

respetivos montantes das coimas. 

  

                                                           
10

 Regime Geral das Contra-Ordenações  
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1. Contraordenações ferroviárias 
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a. Tipo legal e sanções. 

LEGISLAÇÃO 

Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de outubro, com as sucessivas 
alterações 

CONTRAORDENAÇÃO COIMA 

A prestação do serviço público de 
transporte ferroviário de passageiros 
no território nacional sem concessão 
ou delegação para o efeito, quando 

exigidas nos termos da lei 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

A realização de serviço de transporte 
ferroviário sem certificado de 

segurança 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

O incumprimento por parte do gestor 
da infraestrutura e das empresas de 
transporte ferroviário das obrigações 
previstas no n.º 1 do artigo 64.º, nos 
n.os 1, 3 e 4 do artigo 65.º, no artigo 
66.º-A, no artigo 66.º-C e no n.º 1 do 

artigo 66.º-G 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

O incumprimento, por parte de 
entidades sujeitas aos poderes de 

fiscalização do IMT, I. P., da obrigação 
de apresentação de toda a 

documentação exigível, sempre que 
solicitada, ou a oposição, direta ou 

indireta, ao exercício daquela 
fiscalização 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

O incumprimento de instruções 
vinculativas emitidas pelo IMT, I. P. 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

O incumprimento, por parte das 
entidades responsáveis pela 

manutenção, da obrigação prevista no 
n.º 5 do artigo 66.ºR 

10 000,00€ a 44 800,00€ 

O incumprimento, por parte de 
qualquer entidade ou agente, das 

regras nacionais de segurança 

200€ a 1 000€ (pessoas singulares) 

10 00,00€ a 44 800,00€ (pessoas 
coletivas) 

 

 

b. O procedimento de contraordenações 

 

Em tudo o que não esteja previsto nos diplomas do sector, aplica-se o Regime 

Geral das Contraordenações, previsto no DL n.º 433/82, de 27 de Outubro. 
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i. Denúncia, Participação e Auto de Notícia  

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 54.º do RGCO, o processo iniciar-se-á 

oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais ou 

fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia particular11. 

A denúncia é:  

 Obrigatória (artigo 242.º, do CPP12) para as autoridades policiais e para os 

funcionários públicos na aceção do artigo 386.º do CP13. 

 Facultativa para qualquer pessoa que tenha notícia de uma contraordenação 

(artigo 244.º, do CPP). 

A participação traduz-se no documento através do qual a autoridade policial ou 

fiscalizadora comunica à autoridade competente para a instrução do processo 

contraordenacional, o conhecimento que obteve da prática da infração. 

Sempre que a participação se reporte a factos presenciados pela autoridade 

policial ou fiscalizadora competente, a sua denominação será de auto de 

notícia, nos termos do artigo 243.º, do CPP. 

 

ii. Abertura e Instrução do Processo 

A instrução é orientada pelo artigo 54.º, do RGCO e pelos artigos 286.º e 

seguintes do CPP. 

A instrução inclui sempre os seguintes procedimentos: 

 Análise documental;  

 Enquadramento jurídico dos factos;  

 Realização de diligências de recolha de prova. 

                                                           
11

 Quanto à distinção dos conceitos queixa, denúncia e participação, ver Acórdão do Tribunal da Relação 

de Évora, n.º 203/13.8TAFAR.E1, de 14-10-2014, disponível em http://www.dgsi.pt 
12

 Código de Processo Penal 
13

 Código Penal 
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iii. Arquivamento ou Notificação do Direito de 

Audiência e Defesa do Arguido 

 

De acordo com o artigo 50.º do RGCO e 32.º, n.º 10 da CRP não pode ser 

aplicada ao arguido uma coima ou sanção acessória, sem antes lhe ter sido 

dado hipótese de se defender num prazo razoável.  

O arguido poderá, no âmbito do exercício do seu direito de defesa, solicitar a 

realização de diligências, cabendo à autoridade administrativa, face à 

relevância ou irrelevância das mesmas, decidir a sua realização. 

Deve ainda aproveitar a referida notificação para entregar os documentos que 

comprovem a sua situação económica, essencial para efeitos de aplicação de 

coima. 

Nos termos do disposto nos artigos 32.º n.º 1 da CRP, 14.º n.º 3 al. g) do Pacto 

Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos14 e 61.º n.º 1 al. d) do CPP, o 

arguido não está impedido nesta fase de se remeter ao silêncio e, conhecida a 

decisão da autoridade administrativa, dela interpor recurso alegando só então 

factos novos que podia ter alegado antes. 

Não havendo indícios da prática de ilícito contraordenacional, o instrutor do 

processo pode propor o seu arquivamento. 

 

iv. Notificação de Pagamento Voluntário pelo Mínimo  

 

O artigoº 50-A do RGCO, confere ao arguido a faculdade de pagar (somente) o 

mínimo da coima, não excluindo a eventual possibilidade de aplicação de 

sanções acessórias.  

Porém, a possibilidade de pagamento em prestações não é admissível nesta 

fase, mas sim após a notificação da decisão.  

                                                           
14

 Ratificado pela Lei n.º 65/78, de 13 de outubro 



 
 

 

 
 

 
27 

Com o pagamento voluntário da coima não se põe necessariamente o fim do 

processo, uma vez que, nos termos do n.º 2, ainda pode prosseguir tendo em 

vista a eventual aplicação de uma sanção acessória. 

 

v. Decisão Final e Notificação de Decisão  

 

A decisão final da autoridade administrativa deve obedecer aos requisitos 

específicos do artigo 58.º, do RGCO, sem descurar os mencionados no artigo 

374.º, do CPP. 

A notificação da decisão da autoridade administrativa processa-se nos termos 

do artigo 47.º do RGCO. 

Se o arguido decidir não proceder ao pagamento voluntário da coima pelo 

mínimo ou não tendo essa possibilidade, haverá posteriormente uma 

notificação de decisão, onde serão tidas em linha de conta os factos 

evidenciados pelo Auto de Notícia, como também a eventual defesa do 

arguido.  

Uma vez notificado da decisão, o arguido pode:  

 Proceder ao pagamento da coima, no prazo de dez dias úteis, contado a 

partir da data em que a decisão administrativa se tornar definitiva. 

 Remeter-se ao silêncio.  

 Impugnar judicialmente, no prazo de vinte dias úteis, após o seu 

conhecimento pelo arguido (artigos 59.º e 60.º, do RGCO).  

 Em caso de não pagamento da coima no prazo legal e de silêncio do arguido, 

o processo é remetido ao Ministério Público competente para promover a 

execução (artigo 89.º, do RGCO).  
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vi. Prazos  

 

Nos termos do artigo 59.º do RGCO, o arguido, após a notificação de decisão, 

tem 20 (vinte) dias úteis para impugnar a decisão ou de 30 (trinta) dias úteis 

para proceder ao pagamento da coima ou solicitar o pagamento em 

prestações. Para solicitar o pagamento em prestações, o arguido tem que 

alegar (e juntar a respetiva prova) que se encontra em situação económica que 

não lhe permite o pagamento, de uma só vez, do montante da coima. 
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2. Fluxograma contraordenações 
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Anexo I - ORGANIGRAMA 
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Anexo II - Competências do IMT, I.P. no âmbito da atividade ferroviária  

No âmbito da sua missão e atribuições, e no que respeita ao setor dos 

transportes terrestres e respetivas infraestruturas, o IMT, I.P. tem por missão o 

exercício de funções de regulamentação técnica, de licenciamento, 

coordenação, fiscalização e planeamento, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

1. Licenciamento 

Para aceder à atividade de transporte ferroviário, é condição essencial que as 

empresas sejam titulares de licença, adequada ao tipo de serviço a realizar.  

Compete ao IMT, I.P. no âmbito das suas atribuições de entidade licenciadora: 

COMPETÊNCIA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Acesso à atividade de prestação de serviços de 
transporte ferroviário – emissão da respetiva 

licença 

- Artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 217/2015, 
de 7 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

124-A/2018, de 31 de dezembro. 

- Deliberação n.º 454/2019, de 23 de abril. 

 

 

2. Certificação de pessoal 

A Lei n.º 16/2011, de 3 de maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, de 30 

de julho, aprovou o regime de certificação dos maquinistas de locomotivas e 

comboios do sistema ferroviário, e transpôs a Diretiva n.º 2007/59/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, relativa à certificação 

dos maquinistas de locomotivas e comboios no sistema ferroviário da 

Comunidade. 

Neste âmbito, cabe ao IMT, I.P. certificar o pessoal afeto às empresas e 

entidades reguladas, nos casos em que este inicie funções em atividades 

relevantes para a Segurança da Exploração na Rede Ferroviária Nacional. 

 

https://dre.pt/application/external/eurolex?07L0059
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São competências do IMT, I.P. enquanto autoridade responsável pela 

segurança do sistema ferroviário: 

COMPETÊNCIA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 Emitir e actualizar as cartas de maquinista 
Artigo 3.º n.º 1 al. a) da Lei n.º 16/2011, de 3 de 
maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, 

de 30 de julho 

Garantir a realização de exames e controlos 
periódicos e a definição de critérios para a 

designação de examinadores 

Artigo 3.º n.º 1 al. b) da Lei n.º 16/2011, de 3 de 
maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, 

de 30 de julho 

Controlar o processo de certificação de 
maquinista 

Artigo 3.º n.º 1 al. c) da Lei n.º 16/2011, de 3 de 
maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, 

de 30 de julho 

Realizar inspecções e funções de fiscalização 
Artigo 3.º n.º 1 al. d) da Lei n.º 16/2011, de 3 de 
maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, 

de 30 de julho 

Suspender e revogar as cartas de maquinista e 
notificar as entidades emitentes dos pedidos 
fundamentados de suspensão de certificados 

Artigo 3.º n.º 1 al. e) da Lei n.º 16/2011, de 3 de 
maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 138/2015, 

de 30 de julho 
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ANEXO II – AUTO DE CONTRAORDENAÇÃO 

 

 

 

 

  

AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA (ANSF) 

AUTO DE CONTRAORDENAÇÃO 

HORA___:___ 

TESTEMUNHA 

NOME 

MORADA 

AUTUANTE 

NOME 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 


