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Siglas 
 

ANSF Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária 

APNCF Associação Portuguesa para a Normalização e Certificação Ferroviária 

CP Comboios de Portugal, E.P.E. 

CAPTRAIN CAPTRAIN Espanha, S.A. 

CRAIL Continental Rail 

EF Empresa de Transporte Ferroviária 

ERA Agência Ferroviária da União Europeia 

ETI Especificação Técnica de Interoperabilidade 

FERTAGUS FERTAGUS, Travessia do Tejo, S.A. 

GI Gestor da Infraestrutura 

GPIAAF Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e 
Acidentes Ferroviários 

ICS Indicador Comum de Segurança 

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.  

IP Infraestruturas de Portugal, S.A. 

LV Limitação de velocidade 

MEDWAY MEDWAY-Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, SA   

PK Ponto quilométrico 

PN Passagem de nível 

RASF Relatório Anual de Segurança Ferroviária 

SGS Sistema de Gestão de Segurança 

SPAD Signal Passed at Danger 

TAKARGO TAKARGO-Transportes de Mercadorias, S.A. 

UE União Europeia 
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1. Introdução 

O Plano de Supervisão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), 

enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), para 2021 prioriza, 

programa e detalha as ações de supervisão às entidades de transporte ferroviário 

licenciadas e/ou reguladas pelo IMT. Entre elas encontram-se: 

 Gestor da Infraestrutura Ferroviária (GI);  

 Empresas de Transporte Ferroviário (EFs);  

 Outras entidades. 

Para o GI e EFs, respetivamente detentoras de Autorização e Certificados de Segurança 

Europeu “Parte A” e “Parte B”, 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 EFs, 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.  

As ações de supervisão programadas e outras, de âmbito extraordinário que poderão 

vir a ser desenvolvidas, estão principalmente a cargo do Departamento de 

Equipamentos e Infraestruturas de Transporte, da Direção de Serviços de 

Regulamentação Técnica, Qualidade e Segurança. Poderão também vir a ser efetuadas 

ações de supervisão pela Direção de Serviços de Formação e Certificação, no âmbito 

das atividades profissionais, e pela Direção de Serviços de Fiscalização, tendo em conta 

a matéria a ser supervisionada e os recursos humanos especializados disponíveis.  

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.  
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2. Recursos humanos e gestão de competências 

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

responsabilidades enquanto ANSF, a equipa do IMT está distribuída pelas matérias 

identificadas no quadro abaixo: 

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 
 
Material Circulante 
ETI MC - Vagões; ETI MC - Locomotivas e Mat. 
rebocado de Passageiros; ETI MC - Ruído; ETI 
Controlo Comando e Sinalização (equipamento 
embarcado); ETI Pessoas de Mobilidade reduzida 
(material circulante) 
 
Operação  
ETI Exploração e Gestão de Tráfego  
 
Registos e Autorizações de entrada em serviço 

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 

 

Certificação 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 

 

 
Os técnicos afetos às matérias identificadas estão distribuídos, essencialmente, em duas 

Direções de Serviços do IMT: Direção de Serviços de Regulamentação Técnica, Qualidade 

e Segurança e a Direção de Serviços de Formação e Certificação.  

No âmbito da estratégia conjunta delineada pelo IMT e o Ministério das Infraestruturas e 

Habitação com vista a reforçar substancialmente a equipa afeta às funções da Autoridade 

Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), dotando-a de recursos humanos com 

experiência no setor, estão em curso uma série de medidas para esse desiderato. 

No decurso da conclusão do concurso para contratação externa, autorizado em 29 de 

novembro de 2019, pelo Ministro de Estado e das Finanças, iniciaram funções, no 

Departamento de Equipamento e Infraestruturas de Transporte, 3 técnicos superiores 
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licenciados em engenharia, em dezembro de 2020. 

Está ainda em curso o recrutamento por concurso interno de mais dois técnicos 

superiores licenciados em engenharia, e o pedido de autorização para recrutamento 

externo de 12 técnicos superiores com perfil para a ferrovia, sendo 6 por recrutamento 

externo. 

Foi ainda preparado um plano de formação inicial específico para os novos colaboradores 

que integram a ANSF, tendo a mesma já sido ministrada aos trabalhadores que passaram 

a integrar esta Autoridade. Está também a ser considerada a frequência de ações de 

formação ministradas por instituições europeias, no domínio ferroviário, de forma 

a  garantir que os seus recursos detêm o máximo de conhecimento ferroviário e 

experiência apropriados para o exercício das funções. 

Está previsto ainda a realização de um conjunto de ações com o fim de sistematizar uma 

correta gestão de competências dos técnicos que integram a ANSF, assim como a revisão 

de alguns procedimentos internos.  

 

3. Atividade Ferroviária 

 

3.1 Âmbito  

A atividade de supervisão insere-se no âmbito do Regulamento Delegado (UE) 

2018/761 da Comissão, de 16 de fevereiro, que estabelece o método comum de 

segurança para a atividade de supervisão das ANSF, subsequente à emissão do 

certificado de segurança único ou de uma autorização de segurança, sendo este 

regulamento relevante para enquadrar o presente plano. 

Da mesma forma, é relevante para a atividade de supervisão o Regulamento Delegado 

(EU) 2018/762 da Comissão, de 8 de março, que estabelece os métodos comuns de 
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segurança para avaliar a conformidade com os requisitos para a obtenção de 

autorizações e certificados de segurança ferroviária, em conformidade com a Diretiva 

(UE) 2016/798 do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para o direito 

nacional através da publicação do Decreto-Lei 85/2020, de 13 de outubro. 

A atividade de «Supervisão» pode ser definida como o conjunto de procedimentos 

implementados pela autoridade nacional de segurança para fiscalizar o desempenho 

em matéria de segurança após ter concedido um certificado ou uma autorização de 

segurança. 

Com a aprovação, por Deliberação do Conselho Diretivo do IMT n.º 952/2019, do 

Regulamento para a supervisão da atividade das empresas do setor ferroviário foram 

estabelecidos os procedimentos a observar para a supervisão no domínio da segurança 

das EFs, do GI e de outras entidades cuja atividade tem impacto para a segurança do 

sistema ferroviário, bem como da metodologia a adotar para avaliação do 

cumprimento desse desiderato.  

Será ainda elaborado e publicado, durante o primeiro semestre de 2021, um 

documento que definirá a estratégia de supervisão da ANSF, conforme previsto no 

Regulamento Delegado (UE) 2018/761. 

 

3.2 Fatores a analisar 

No âmbito do cumprimento e aplicação dos SGS no enquadramento da gestão de 

infraestrutura ferroviária e exploração de serviços ferroviários de transporte de 

passageiros e mercadorias, com o objetivo de realizar uma monitorização sistemática 

da segurança como forma de reforçar a prevenção de acidentes e incidentes, é dada 

particular atenção ao comportamento e evolução dos Indicadores Comuns de 

Segurança (ICS), incluindo os relativos aos precursores de acidentes, com especial 

atenção para os ICS de 2020. Estes, conjuntamente com a bateria de outros 

indicadores resultantes da avaliação do registo diário das principais ocorrências na 
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exploração ferroviária, são analisados e estudados no contexto do comportamento e 

desempenho dos sistemas de segurança do GI e EFs, constituindo elementos 

fundamentais para as atividades de supervisão da ANSF, a realizar em 2021. 

A recolha dos dados de segurança, relativos a todos estes indicadores, é assegurada 

pela aplicação da Instrução n.º 03/20 do IMT, bem como na sequência de solicitações 

da ANSF ao GI e EFs.   

As ações de supervisão para 2021 terão como prioridades as colhidas de pessoas, as 

regras de segurança nas zonas de trabalhos, os percursores de acidentes, em especial 

os SPAD, as manobras, o controlo das condições de circulação do material circulante e 

o controlo da vegetação ao longo da infraestrutura. 

 

3.3 Autorização de Segurança GI 

No quadro da segurança do sistema ferroviário e em paralelo com o regime de 

certificação para as EFs, é exigida à empresa responsável pela gestão e exploração da 

infraestrutura uma autorização de segurança. 

No momento, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) é detentora da Declaração de 

Aprovação de Sistemas Gestão de Segurança 02/2019, da Autorização de Segurança 

“Parte A” PT 21 2019 0001 e Autorização de Segurança “Parte B” PT 22 2019 0001. 

Durante o ano 2021 serão reavaliados alguns dos procedimentos do SGS do GI que 

tenham sido revistos na sequência do processo de renovação da Autorização de 

Segurança que ocorreu em 2019. 

Está prevista a realização de auditoria a alguns procedimentos do SGS do GI, durante o 

primeiro semestre de 2021, sendo de especial importância a ter em conta, as PN, 

manutenção de via, o tratamento das recomendações do IMT e do GPIAAF, bem como 

o processo interno de revisão do SGS. Para a realização desta ação é importante o 

reforço dos recursos.  
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3.4 Certificados de Segurança EFs 

No âmbito dos Certificados de Segurança, todas as EFs licenciadas têm os seus 

certificados válidos. Para o primeiro trimestre de 2021, está prevista a avaliação e 

seguimento do plano de ação apresentado no âmbito do  Ccertificado de Segurança 

Parte B da CRAIL (ES). Em meados do ano, está também prevista a emissão do 

Certificado de Segurança Único da CP. Por fim, no decurso do segundo semestre, está 

igualmente previsto a emissão do Certificado de Segurança Único da Fertagus. 

Está prevista, a realização de auditoria ao SGS da MEDWAY, ou parte deste, durante o 

segundo semestre de 2021, sendo premente a verificação dos processos de 

identificação de riscos e de medidas de controlo de riscos, a verificação e controlo de 

qualidade dos resultados da manutenção, o tratamento das recomendações 

provenientes da ANSF e GPIAAF, entre outros aspetos. 

Está também prevista realização de auditora ao SGS da CP que incidirá, entre outros 

aspetos que possam vir a tornar-se relevantes, os SPAD, que continuam a registar 

valores elevados de ocorrência. 

  

3.5 Inspeções e controlos operacionais programados 

As atividades de supervisão incidirão sobre vários fatores consoante o tipo de 

entidade: empresa de transporte de passageiros, empresa de transporte de 

mercadorias ou gestor de infraestrutura. Esses fatores estão identificados no Anexo 2 

do presente documento. 

Estão previstas ações de Inspeção e controlos operacionais às seguintes EFs: MEDWAY, 

TAKARGO, CP e FERTAGUS. Estão igualmente previstas ações de inspeção a aspetos 

específicos do âmbito da atividade do GI.  
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Dado que continuam a apresentar valores elevados de ocorrência os precursores de 

acidente «deformação na via» e «carris partidos», será dada continuidade ao seu 

acompanhamento, como tem sido feito em anos anteriores.    

Dado continuar-se a verificar um elevado número de colhidas e de acidentes, continua 

a ser importante realizar inspeções aos pontos mais críticos, para aferir as condições 

de segurança e exploração. Para o ano de 2021, dá-se especial relevo a determinados 

pontos críticos da Linha de Cascais por ser a linha que tem maior registo de 

sinistralidade por quilómetro, estando também previstas ações de supervisão a outros 

pontos críticos já identificados na Linha do Norte, principalmente no troço entre as 

estações do Oriente e da Azambuja. 

Serão programadas ações de acompanhamento das  condições de exploração das 

linhas onde se tem verificado um registo mais elevado de ocorrências de precursores 

de acidente e incidentes, bem como das EFs com um maior número de registo de 

SPAD. As ações de acompanhamento das condições de exploração das linhas terão em 

conta a análise detalhada da evolução dos precursores de acidentes em resultado dos 

estudos elaborados com a colaboração do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), com a qual foi celebrado protocolo de cooperação. 

Prevê-se também realização de ações de supervisão à gestão das limitações de 

velocidades (LV) e da aplicação das medidas de segurança nas zonas de trabalhos.  

Pretende-se ainda realizar ações inspetivas às condições do material circulante das EFs 

afeto à atividade de transporte ferroviário, assim como às condições de manobra em 

parques e estações. 

Estão igualmente previstas ações de controlo operacional com o acompanhamento de 

comboios das EFs, tendo o intuito de verificar a correta aplicação da regulamentação e 

das condições de operação/exploração, tanto ao nível do material circulante como ao 

nível da infraestrutura. 
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Irá dar-se continuidade às ações de supervisão ao controlo da vegetação ao longo de 

determinados troços de linha ferroviária.   

Procura-se, deste modo, assegurar a estabilidade e manutenção dos SGS aprovados, 

tal como acompanhar eventuais recomendações de implementação de medidas 

corretivas. 

 

3.6 Auditorias, inspeções e controlos operacionais 

extraordinários 

Na eventualidade de uma auditoria programada detetar um inadequado 

funcionamento do SGS ou de ocorrerem “acidentes graves”1 ou de existir 

recomendação de uma comissão de inquérito a acidentes ou incidentes ferroviários 

nesse sentido, proceder-se-á a auditorias extraordinárias às entidades ferroviárias. 

Na eventualidade da ocorrência de situações de risco com impacto na segurança 

ferroviária, serão realizadas inspeções extraordinárias aos operadores ou gestor de 

infraestrutura 

 

3.7 Procedimentos e guias 

Prevê-se a elaboração de uma estratégia de supervisão, tendo em conta as diretrizes 

do Regulamento Delegado (EU) 2018/761 da Comissão, de 16 de fevereiro, e as 

indicações prescritas no Guia de Supervisão – Princípios gerais em matéria de 

supervisão, da ERA, estando também prevista a revisão do Regulamento para a 

Supervisão das empresas do setor ferroviário, aprovado pela Deliberação IMT, n.º 

952/2019, de 18 de setembro. 

                                            

1
 Definição de “acidentes graves” decorre da constante na Diretiva 2016/798 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de maio, relativa à segurança ferroviária. 
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Está igualmente prevista a revisão dos procedimentos internos relativos à atividade de 

supervisão, bem como o procedimento interno para a análise de ocorrências para os 

melhor adequar às alterações necessárias decorrentes da implementação da estratégia 

de supervisão. 

Serão ainda reformulados os procedimentos internos, já delineados, para 

acompanhamento das recomendações do GPIAAF, bem como para acompanhamento 

dos resultados das ações de supervisão do IMT.     

 

4. Outras entidades 

Não estão previstas para 2021 ações de supervisão programadas às entidades 

responsáveis pela manutenção do material circulante, bem como aos empreiteiros, 

contratados pelo GI para levar a cabo as diversas construções e obras.  

No entanto, no âmbito das ações de inspeção às manobras, está prevista a realização 

de ação a entidade distinta das EFs e GI, nomeadamente junto a um seu terminal. 

 

5. Atividades de gestão 

 

5.1 Relatório Anual de Segurança Ferroviária 

A versão preliminar do Relatório Anual de Segurança Ferroviária 2020 (RASF 2020) será 

elaborada no decorrer do terceiro trimestre de 2021, procurando recolher todos os 

elementos junto do GI e das EFs no âmbito da aplicação do SGS, nomeadamente os ICS 

de 2020, os quais serão apurados no decorrer do primeiro trimestre de 2021. A versão 

prévia para análise e aprovação pelo Conselho Diretivo deverá estar concluída em 
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meados de setembro de 2021, pelo que a versão final e aprovada, a remeter à ERA, 

será entregue em setembro de 2021.  

De acordo com o Decreto-Lei 85/2020, de 13 de outubro, o GI e as EFs devem 

apresentar ao IMT, antes de 31 de maio de 2021, o relatório anual de segurança 

respeitante ao ano 2020. Dado tratar-se de uma alteração face ao preceituado 

anteriormente, o IMT irá recordar as empresas desta obrigação. 

 

5.2 Avaliação e monitorização semestral das atividades de 

supervisão 

Em cada semestre, terá lugar uma avaliação da supervisão que irá refletir sobre as 

atividades de supervisão realizadas junto das entidades supervisionadas e a sua 

avaliação face às atividades previstas no presente plano. Procura-se, desta forma, 

melhorar os procedimentos de supervisão e contribuir para uma melhor gestão do 

conhecimento.  

 

5.3 Acordos com entidades externas ou protocolos de 

colaboração  

Está previsto para 2021, dando continuidade ao já delineado em 2020, o 

estabelecimento de novos acordos, nomeadamente:  

 Acordo/protocolo de colaboração com a ANSF de Espanha relativo a 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;  
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Por outro lado, relativamente aos seguintes acordos já em vigor, importa assegurar o 

seu cumprimento:   

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

 Acordo com o GPIAAF, relativo às bases gerais de colaboração entre as partes 

no domínio das respetivas responsabilidades em matéria de segurança 

ferroviária que não estejam já expressamente definidas na legislação, dando 

também resposta ao disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento Delegado 

(UE) n.º 2018/761; 

 Acordo 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.  

 

5.4 Ações de disseminação para o setor 

Prevê-se a realização, no primeiro semestre de 2020, de ações de disseminação para o 

setor ferroviário, em concreto, uma relativa à autorização de colocação no mercado de 

veículos e tipo de veículos, referindo-se ainda à utilização do Balcão único ou One-Stop 

Shop (OSS) da ERA, e outra referente à cultura de segurança e fatores humanos 

organizacionais, a considerar no âmbito dos SGS. Estas ações de disseminação 

contarão com a participação de peritos da ERA e de outras entidades de referência nas 

matérias visadas. 

 

5.5 Plano de supervisão para 2022 

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

ferroviário, aprovado pela Deliberação n.º 952/2019, do Conselho Diretivo do IMT, 
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preferencialmente no último trimestre de 2021, será elaborado o plano de supervisão 

para 2022, o qual deverá refletir os resultados de supervisão e monitorização do ano 

2021 e deverá ter em conta as ocorrências de incidentes significativos que servirão de 

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

operacionais às entidades supervisionadas pelo IMT. 
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Anexo 1 – Cronograma das Atividades de Supervisão para o ano 2021 

Atividades de 
Supervisão 
IMT-ANSF 

2021 

Ja
n

e
ir

o
 

Fe
ve

re
ir

o
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n

h
o

 

Ju
lh

o
 

A
go

st
o

 

Se
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

ve
m

b
ro

 

D
e

ze
m

b
ro

 

GI IP M AC 

A A A 
EST 

   Veg   
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Veg Veg TR 

EFs 
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TAKARGO    MC  AC    AC   

MEDWAY M     AC   
AC 

A A A 
MC 

CAPTRAIN   AC          

CRAIL (ES)  CS CS      AC    

P
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s 

CP    AC 
A A 

CS CS  AC   
CS CS 

FERTAGUS     AC    CS CS 
MC 

CS 
CS 

Outros   M          

Gestão 

Revisão dos procedimentos 
e guia 

PG PG PG          

Relatório Anual de 
Segurança Ferroviária 

        PR    

Avaliação de Supervisão  

 

   AR      AR 

Plano de Supervisão  PR           PR 

Gestão de 
competências 

Formação no setor 
ferroviário 

F F F F F F       

 
A Auditorias 

Est Inspeção – Estações 

MC Inspeção – Material circulante 

M Inspeção – Manobras 

Tr Inspeção – Trabalhos na via 

AC Controlo operacional – Acompanhamento de comboios 

MC Controlo operacional – Material circulante 

Veg Controlo operacional - Vegetação 

AR Avaliação / Revisão 
PR Planeamento / Reporting 

CS/AS Renovação / atualização do certificado/ autorização de segurança 

PG Procedimentos e guias 

F Formação interna e externa 
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Anexo 1 – Fatores para análise em 2021 (por empresa) 

Setor ferroviário 

Infraestruturas de Portugal CP Fertagus TAKARGO MEDWAY CAPTRAIN CRAIL 

 Auditoria ao SGS, ou parte deste, a 
incidir sobre as PN, a manutenção da 
via, tratamento das recomendações 
da ANSF e GPIAAF e revisão do SGS 

 Gestão das limitações de velocidade 
(LV) e da aplicação das medidas de 
segurança nas zonas de trabalhos 

 Inspeções às estações mais críticas no 
que concerne à quantidade e 
gravidade das ocorrências registadas 
com colhidas 

 Acompanhamento das condições de 
circulação e manutenção das linhas 
do Sul e Beira Baixa, no seguimento 
de estudo dos precursores de 
acidentes elaborado por LNEC  

 Inspeção às condições de manobra 
em parques e estações, na 
continuidade das ações realizadas nos 
anos transatos 

 Controlo do estado da infraestrutura 
e vegetação durante o 
acompanhamento de comboios 

 Acompanhamento da implementação 
das recomendações do GPIAAF e da 
ANSF 

 

 Auditoria ao SGS, ou 
parte deste, com 
incidência especial 
nos SPAD 

 Acompanhamento 
de comboios para 
verificação da 
correta 
implementação da 
regulamentação e da 
exploração 

 Verificação do 
estado do material 
circulante 

 Acompanhamento 
da implementação 
das recomendações 
do GPIAAF e da ANSF 

 Inspeção das 
condições de 
manutenção do 
material circulante 

 Acompanhamento 
de comboios para 
verificação da 
correta 
implementação da 
regulamentação e 
da exploração 

 Verificação do 
estado do material 
circulante 

 Acompanhamento 
da implementação 
das 
recomendações do 
GPIAAF e da ANSF 

 Acompanhamento 
de comboios para 
verificação da 
correta 
implementação 
da 
regulamentação e 
da exploração 

 Verificação do 
estado do 
material 
circulante 

 Acompanhamento 
da 
implementação 
das 
recomendações 
do GPIAAF e da 
ANSF 

 Auditoria ao SGS, ou a 
parte deste, sobre os 
processos de identificação 
de riscos e de medidas de 
controlo de riscos; 
verificação e controlo de 
qualidade dos resultados 
da manutenção; 
tratamento das 
recomendações 
provenientes da ANSF e 
GPIAAF.  

 Inspeção às condições de 
manobra em parques e 
estações, na continuidade 
das ações realizadas no 
ano 2018 

 Acompanhamento de 
comboios para verificação 
da correta implementação 
da regulamentação e da 
exploração 

 Verificação do estado do 
material circulante 

 Acompanhamento da 
implementação das 
recomendações do 
GPIAAF e da ANSF 

 Acompanhamento 
de comboios para 
verificação da 
correta 
implementação da 
regulamentação e 
da exploração 

 

 Acompanhament
o de comboios 
para verificação 
da correta 
implementação 
da 
regulamentação 
e da exploração 

 

 


