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ANEXO III 

Declaração de Responsabilidade 

de  

Operador de Serviço Público de Transporte de Passageiros Expresso 

Decreto-Lei n.º 140/2019, de 18 de setembro 

 
Designação social __________________________________________, NIF___________________, 

representada pelos responsáveis abaixo assinados, declara que, para efeitos de acesso e exercício 

do serviço expresso, é responsável pela disponibilização de uma plataforma eletrónica ou sítio da 

Internet que permita assegurar os serviços mínimos previstos no nº 2 do artigo 6º e no artigo 9º do 

Decreto-Lei n.º 140/2019, de 18 de setembro, pelo cumprimento do sigilo profissional e das normas 

relativas à recolha e à proteção de dados pessoais, nos termos da legislação aplicável, respondendo 

solidariamente pela operação da plataforma, independentemente da sua propriedade. 

Mais declara que a plataforma ou sítio da Internet contem os elementos mencionados no nº 2 do 

citado artigo 9º do Decreto-Lei n.º 140/2019, de 18 de setembro, a seguir indicados: 

a) A versão completa das cláusulas contratuais gerais relativas à utilização do serviço; 

b) A identificação completa do operador; 

c) A identificação completa dos serviços públicos de transporte de passageiros expresso prestados, 

com identificação das paragens iniciais, finais e intermédias, e dos horários praticados; 

d) As tarifas de transportes e critérios de formação das mesmas, bem como a sua validade territorial 

e temporal; 

e) Um sistema eletrónico de reserva e venda de títulos de transporte e condições de utilização do 

mesmo; 

f) Acesso à aquisição e emissão de bilhete eletrónico; 

g) O contacto permanente de apoio ao cliente que, em caso de contacto telefónico, deve ser um 

número nacional sem valor acrescentado; 

h) O livro de reclamações eletrónico, tal como previsto no Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 de 

setembro, na sua redação atual. 

De acordo com as alíneas c) e d) do nº 1 e nº 10º do artigo 6º, do mesmo diploma, declara ainda: 

 Assegurar o cumprimento de regras específicas relativas aos motoristas alocados à prestação 

dos serviços, os quais devem possuir habilitação legal para conduzir e estar certificados para o 

transporte público de passageiros; 

 Cumprir os requisitos sobre veículos estabelecidos no artigo 8.º; 

 As entidades subcontratadas para a exploração de serviço expresso de passageiros, bem como 

as que constem de acordo de exploração conjunta, caso existam, cumprem os requisitos 

previstos no nº 1 do citado art.º 6º; 

_______________________________ 
(Data) 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 (Nome e assinatura do(s) do(s) responsável(eis) pela administração, direção ou gerência) 
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ANEXO 

Identificação do responsável pela plataforma em Portugal 

Nos termos do nº 2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 140/2019, de 18 de setembro 

 

 

Nome 

Nacionalidade 

Documento de identidade nº       válido até dd/mm/aaaa 

NIF 

Morada 

Endereço de email 

Telefone / telemóvel  

País de localização da plataforma 

 

 

Data 

Nome e assinatura do(s) do(s) responsável(eis) pela administração, direção ou gerência 

 

 

 

Assinatura do responsável pela plataforma 
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