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Colóquios “Transportes à Sexta” 

Responsáveis do transporte urbano vão debater contratação de OSP 

No dia 6 de abril, a partir as 14h30, na Reitoria da Universidade de Lisboa, membros das autoridades 

organizadoras dos transportes vão analisar o tema “A contratação de obrigações de serviço público [OSP]”.  

 

Neste primeiro colóquio, vão estar em destaque os aspetos de regulamentação e modos de governo e 

desempenho das redes e serviços de transporte coletivo urbano que devem ser avaliados na fase de 

contratação de OSP. Os intervenientes irão ainda abordar quais os impactos e propostas de reforma que pode 

vir a ter a contratualização das OSP na estruturação técnica e institucional do sector do TP Urbano em Portugal. 

A discussão vai contar com intervenções de Carlos Gaivoto, da Carris, Rui Marques, do Instituto Superior 

Técnico e, entre outros, de Odile Heddebaut, do Institut français des sciences et technologies des transports, de 

l’aménagement et des réseaux. (IFSTTAR). 

“A contratação de obrigações de serviço público” é o primeiro colóquio de um ciclo de três designados 

“Transportes à Sexta”, organizados pela RedeMOV (rede que envolve várias escolas em torno do tema da 

mobilidade urbana) com o objetivo de contribuir para dar resposta a uma necessidade concreta dos municípios 

portugueses e das autoridades organizadores de transportes, realizando uma abordagem fundamentada na 

regulação europeia e nacional para os Transportes Coletivos Urbanos (TCU) de forma a encontrar possíveis 

soluções para os contratos de prestação de serviço público. 

Os colóquios seguintes, que decorrem no dia 11 de maio e 15 de junho, abordarão, respetivamente, questões 

de financiamento e de planeamento. Ao longo das três sessões pretende-se ainda colocar em análise outros 

exemplos das OSP que chegam de França e Espanha, abordar as redes de TP Urbano como instrumentos 

estratégicos na escolha de alternativas à dependência do automóvel e ainda perceber a legislação nesta área.  

Espera-se que a RedeMOV possa dar um contributo metodológico de análise e avaliação do sector do TC Urbano 

e na sua relação com as AOTU, neste caso, as que estão adstritas à administração central (IMT, AMT, 

ministérios, Tribunal de Contas, Legislador) e à administração local (municípios, CIM e AM). 

A entrada é gratuita, mediante inscrição. Mais mais informações clique AQUI. 

por: Sara Pelicano 
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