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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator acolhe com agrado a proposta da Comissão, que visa melhorar a qualidade e a 
eficiência do transporte ferroviário na Europa através da redução da burocracia e de um 
acesso facilitado ao mercado, contribuindo assim para o estabelecimento de um mercado 
interno ferroviário. Contudo, no âmbito das amplas consultas efetuadas com partes 
interessadas a nível regional, como as associações regionais de transportes, prevalece a crítica 
de que as frequentes alterações, ou revisões, de caráter substancial a que estão sujeitos os atos 
legislativos não contribuem para um quadro jurídico estável e fiável.
A proposta da Comissão com vista à separação rigorosa entre infraestrutura e serviços de 
transporte não tem em consideração a situação particular em que se encontra um grande 
número de infraestruturas ferroviárias de pequena e média dimensão (como as vias férreas 
locais, históricas, de via reduzida, portuárias ou de minas), que na maior parte dos casos estão 
organizadas como empresas integradas, mas que não têm importância estratégica para o 
funcionamento do mercado ferroviário europeu. Para essas empresas, que geralmente têm
menos de 50 trabalhadores, uma separação rigorosa implicaria, apenas pela mera duplicação 
obrigatória das estruturas de pessoal, um aumento considerável das despesas a nível 
organizacional e operativo. Tendo em conta a situação económica geral precária das 
infraestruturas ferroviárias regionais, essa obrigação constituiria uma ameaça à sua existência. 
O relator acolhe com agrado o reforço das competências do gestor de infraestrutura, bem 
como a criação do Comité de Coordenação para acompanhar as atividades do gestor de 
infraestrutura no âmbito do reforço das suas competências. Neste contexto, é conveniente 
assegurar que as autoridades locais sejam sistematicamente incluídas e não apenas «se for 
caso disso». Este reforço deve implicar igualmente a nomeação, pelo gestor de infraestrutura, 
de um interlocutor responsável pelas relações com as autoridades locais e regionais. 
O relator apoia igualmente a proposta da Comissão tendente à cooperação dos gestores de 
infraestrutura no âmbito de uma rede europeia, com vista à execução da rede transeuropeia de 
transportes, que é imprescindível para solucionar os problemas relativos às atividades de 
transporte transfronteiras. 
O relator congratula-se igualmente com o reforço das competências atribuídas às entidades 
reguladoras. As autoridades locais e regionais necessitam, no entanto, de um prazo razoável 
para dar resposta ao seu pedido de revisão da avaliação dos riscos de equilíbrio económico de 
um serviço.
O relator acolhe com agrado a proposta no sentido de que as receitas do gestor de 
infraestrutura sejam utilizadas apenas para o financiamento das suas atividades. Se o 
pagamento de dividendos continua a ser possível, o seu âmbito deve ser regulamentado. Os 
pagamentos de dividendos, que sejam equivalentes a uma transferência de lucros, não devem 
ser permitidos. É desproporcionado que uma suspeita de violação das regras se traduza em 
sanções e na limitação do acesso ao mercado. A exclusão imediata com base numa suspeita 
constituiria uma punição preventiva para a empresa, prejudicando, em última instância, a 
concorrência. A proibição de transferência de gestores de infraestrutura e de operadores de 
transporte em empresas associadas constitui uma limitação desproporcionada para a empresa 
e para os seus trabalhadores. Essa proibição é igualmente impraticável pelo facto de resultar 
numa perda significativa em termos de conhecimentos e de experiência profissional. 
As regiões denunciam frequentemente problemas relativos à coordenação dos sistemas de 
bilhética entre as empresas ferroviárias e as autoridades locais competentes, nomeadamente 
nas estações exploradas por empresas ferroviárias estabelecidas. A harmonização do sistema 
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de bilhética no contexto de um mercado competitivo contribui para a abertura do mercado. A 
obrigação de participar num sistema nacional de informação pode tornar os transportes 
públicos mais atrativos. As autoridades locais e regionais devem estar envolvidas neste 
sistema.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas verticalmente 
integradas de pequena dimensão, que 
cumpram os critérios seguintes, estão 
isentas da obrigação de separação:
- a empresa existia já na sua forma 
integrada em 1 de janeiro de 2013,
- a rede ferroviária gerida pela empresa 
não ultrapassa os 350 km, e
- a empresa tem funcionários que 
executam tarefas no âmbito da gestão de 
infraestrutura, bem como do serviço 
ferroviário.

Or. de

Justificação

Na UE, existem mais do que 100 empresas ferroviárias que cumprem os critérios acima 
referidos. Essas empresas não têm importância estratégica para o funcionamento do mercado 
ferroviário europeu. Uma separação rigorosa dessas empresas não teria qualquer impacto 
na procura relativa aos traçados, contudo aumentaria as suas despesas operacionais a ponto 
de ameaçar a sua sobrevivência económica, prejudicando substancialmente o tráfego 
ferroviário na região.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As empresas verticalmente 
integradas que conduzem projetos de 
investimento específicos na aceção do 
artigo 32.º, n.º 3, da presente diretiva, e 
nas quais estes serviços estejam em 
concorrência direta com outros modos de 
transporte, não estão sujeitas ao disposto 
no artigo 7.º e no artigo 7.º-A a 7.º-C.

Or. de

Justificação

Os «projetos de investimento específicos», cuja viabilidade apenas se verifica a muito longo 
prazo, devem estar excluídos do âmbito de aplicação do artigo 7.º e do artigo 7.º-A a 7.º-C.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As receitas do gestor de infraestrutura 
não podem ser utilizadas para financiar 
outras entidades jurídicas pertencentes à 
empresa verticalmente integrada, mas 
apenas para financiar as atividades do 
gestor da infraestrutura e pagar dividendos 
ao proprietário final da empresa 
verticalmente integrada. O gestor de 
infraestrutura não pode conceder 
empréstimos a nenhuma dessas entidades 
jurídicas, nem elas podem conceder 
empréstimos ao gestor de infraestrutura. 
Quaisquer serviços prestados pelas outras 

3. As receitas do gestor de infraestrutura 
não podem ser utilizadas para financiar 
outras entidades jurídicas pertencentes à 
empresa verticalmente integrada, mas 
apenas para financiar as atividades do 
gestor da infraestrutura e pagar dividendos 
proporcionados ao proprietário final da 
empresa verticalmente integrada. A 
transferência de lucros e de resultados, na 
sua totalidade, não é permitida. O gestor 
de infraestrutura não pode conceder 
empréstimos a nenhuma dessas entidades 
jurídicas, nem elas podem conceder 
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entidades jurídicas ao gestor de 
infraestrutura serão baseados em contratos 
e pagos a preços de mercado. A dívida 
imputada ao gestor de infraestrutura será 
claramente separada da dívida imputada a 
outras entidades jurídicas pertencentes à 
empresa verticalmente integrada, e o 
serviço destas dívidas será separado. A 
contabilidade do gestor de infraestrutura e 
das outras entidades jurídicas pertencentes 
à empresa verticalmente integrada deve ser 
mantida de forma a assegurar o 
cumprimento das presentes disposições e a 
permitir separar os circuitos financeiros do 
gestor de infraestrutura dos dessas outras 
entidades.

empréstimos ao gestor de infraestrutura. 
Quaisquer serviços prestados pelas outras 
entidades jurídicas ao gestor de 
infraestrutura serão baseados em contratos 
e pagos a preços de mercado. A dívida 
imputada ao gestor de infraestrutura será 
claramente separada da dívida imputada a 
outras entidades jurídicas pertencentes à 
empresa verticalmente integrada, e o 
serviço destas dívidas será separado. A 
contabilidade do gestor de infraestrutura e 
das outras entidades jurídicas pertencentes 
à empresa verticalmente integrada deve ser 
mantida de forma a assegurar o 
cumprimento das presentes disposições e a 
permitir separar os circuitos financeiros do 
gestor de infraestrutura dos dessas outras 
entidades.

Or. de

Justificação

A proibição de transferência de lucros deve estar indicada no texto de forma ainda mais 
clara. Se o pagamento de dividendos continua a ser possível, o seu âmbito deve ser 
regulamentado. Os pagamentos de dividendos, que sejam equivalentes a uma transferência 
de lucros, não devem ser permitidos.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-B – nº 3 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor de infraestrutura tem um 
conselho de supervisão composto por 
representantes dos proprietários finais da 
empresa verticalmente integrada.

3. O gestor de infraestrutura tem um 
conselho de supervisão composto por 
representantes dos proprietários finais da 
empresa verticalmente integrada e por 
representantes das autoridades locais e 
regionais competentes, se estas ainda não 
estiverem representadas nesse conselho.

Or. de
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Justificação

As autoridades locais e regionais desempenham um papel fundamental no sistema 
ferroviário. Como tal, devem estar incluídos nos órgãos de decisão e de supervisão do gestor 
de infraestrutura, que detém um monopólio natural. As autoridades constituem o elo de 
ligação entre os operadores e os utilizadores finais, cujas necessidades conhecem bem.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O gestor de infraestrutura deve dispor do 
seu próprio pessoal e estar localizado 
verticalmente integrada. O acesso aos 
sistemas de informação deve estar 
protegido para assegurar a independência 
do gestor de infraestrutura. Os contactos 
com as outras entidades jurídicas 
pertencentes à empresa verticalmente 
integrada devem estar claramente 
limitados, por regras internas ou por 
contratos de trabalho, às comunicações 
oficiais relacionadas com o exercício das 
funções do gestor de infraestrutura que 
também sejam exercidas em relação a 
outras empresas ferroviárias fora da 
empresa verticalmente integrada. As 
transferências de outro pessoal distinto do 
referido na alínea c) entre o gestor de 
infraestrutura e as outras entidades 
jurídicas pertencentes à empresa 
verticalmente integrada apenas são 
possíveis se puder ser garantido que entre 
eles não serão transmitidas informações 
sensíveis.

5. O gestor de infraestrutura deve dispor do 
seu próprio pessoal e estar localizado 
verticalmente integrada. O acesso aos 
sistemas de informação deve estar 
protegido para assegurar a independência 
do gestor de infraestrutura. Os contactos 
com as outras entidades jurídicas 
pertencentes à empresa verticalmente 
integrada devem estar claramente 
limitados, por regras internas ou por 
contratos de trabalho, às comunicações 
oficiais relacionadas com o exercício das 
funções do gestor de infraestrutura que 
também sejam exercidas em relação a 
outras empresas ferroviárias fora da 
empresa verticalmente integrada. As 
transferências de outro pessoal distinto do 
referido na alínea c) entre o gestor de 
infraestrutura e as outras entidades 
jurídicas pertencentes à empresa 
verticalmente integrada são possíveis. No 
entanto, de acordo com as práticas do 
direito comercial, os trabalhadores em 
causa devem comprometer-se a respeitar a 
confidencialidade das suas atividades 
anteriores.

Or. de
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Justificação

Limitar de tal forma a mobilidade interna do pessoal de uma empresa é desproporcionado e 
constitucionalmente questionável. A imposição de períodos transitórios pós-desvinculação e 
de outras barreiras de informação é suficiente para evitar a veiculação indesejada de 
informações sensíveis entre filiais. Caso contrário, arriscar-se-ia uma perda significativa em 
termos de conhecimentos e de experiência profissional.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deverá ter o direito de pedir 
todas as informações necessárias, num 
prazo razoável, ao Estado-Membro no qual 
está sediada a empresa verticalmente 
integrada. A Comissão consulta o 
organismo ou organismos respeitantes e, se 
for o caso, a rede de entidades reguladoras 
referidas no artigo 57.º.

2. A Comissão deverá ter o direito de pedir 
todas as informações necessárias, num 
prazo razoável, ao Estado-Membro no qual 
está sediada a empresa verticalmente 
integrada. A Comissão consulta o 
organismo ou organismos respeitantes, as 
autoridades competentes respetivas e a 
rede de entidades reguladoras referidas no 
artigo 57.º.

Or. de

Justificação

De acordo com o princípio da subsidiariedade, e dada a natureza real do sistema ferroviário, 
é conveniente integrar os órgãos locais.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem limitar os 
direitos de acesso previstos no artigo 10.º 
às empresas ferroviárias que fazem parte 
da empresa verticalmente integrada à 

Suprimido
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qual pertence o gestor da infraestrutura 
visado, se a Comissão informar os 
Estados-Membros de que nenhum pedido 
foi introduzido de acordo com o n.º 1 ou 
na pendência da análise do pedido pela 
Comissão ou se esta decidir, de acordo 
com o procedimento visado no artigo 62.º, 
n.º 2, que:
(a) os pedidos de informação formulados 
pela Comissão de acordo com o n.º 2 não 
receberam respostas satisfatórias, ou
(b) o gestor de infraestrutura visado não 
respeita as exigências dos artigos 7.º-A e 
7.º-B, ou
(c) a implementação das exigências dos 
artigos 7.º-A e 7.º-B é insuficiente para 
garantir uma igualdade de tratamento 
para todas as empresas ferroviárias e a 
ausência de distorção de concorrência no 
Estado-Membro no qual o gestor de 
infraestrutura visado está sediado.

Or. de

Justificação

Se não for introduzido qualquer pedido com vista à avaliação da independência ou se a 
Comissão ainda não se tiver pronunciado sobre o mesmo, não deveria ser aplicada qualquer 
sanção, como é habitual em atos jurídicos. É desproporcionado que uma suspeita de violação 
das regras seja suficiente para impor uma sanção. Em caso de falta de informações, os 
mecanismos habituais dos processos de infração são suficientes. A exclusão imediata com 
base numa suspeita constituiria uma punição preventiva para a empresa, prejudicando, em 
última instância, a concorrência.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 
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cada rede. A participação neste comité 
estará aberta, pelo menos, ao gestor de 
infraestrutura, aos candidatos conhecidos 
na aceção do artigo 8.º, n.º 3, e, mediante 
pedido, aos potenciais candidatos, às suas 
organizações representativas, aos 
representantes dos utilizadores dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias e 
de passageiros e, se for caso disso, às 
autoridades regionais e locais. Os 
representantes do Estado-Membro e a 
entidade reguladora em causa serão 
convocados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões do Comité de 
Coordenação.

cada rede. A participação neste comité 
estará aberta, pelo menos, ao gestor de 
infraestrutura, aos candidatos conhecidos 
na aceção do artigo 8.º, n.º 3, e, mediante 
pedido, aos potenciais candidatos, às suas 
organizações representativas, aos 
representantes dos utilizadores dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias e 
de passageiros e às respetivas autoridades 
regionais e locais. Os representantes do 
Estado-Membro e a entidade reguladora 
em causa serão convocados, na qualidade 
de observadores, para as reuniões do 
Comité de Coordenação.

Or. de

Justificação

As autoridades locais e regionais desempenham um papel importante na política de 
transportes, devendo ser sistematicamente incluídas como tal e não apenas «se for caso 
disso». Por conseguinte, devem pertencer ao Comité de Coordenação.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O gestor de infraestrutura deve 
nomear um representante interno, que 
será responsável pelas relações com as 
autoridades locais e regionais. Esse 
representante deve ser capaz de 
responder, em nome do gestor de 
infraestrutura, às questões colocadas pela 
autoridade local ou regional no prazo de 
cinco dias.

Or. de
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Justificação

O reforço das competências do gestor de infraestrutura deve implicar um acréscimo da sua 
responsabilidade a nível internacional, através da rede de gestores de infraestrutura, mas 
também a nível local. À semelhança de uma espécie de «balcão único», o interlocutor das 
autoridades locais ou regionais deve ser capaz de responder às suas questões de forma 
célere.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura participem e 
cooperem numa rede para desenvolver a 
infraestrutura ferroviária da União, tendo 
em vista, designadamente, uma execução 
atempada e eficiente da rede transeuropeia 
de transportes, incluindo os corredores da 
rede principal, os corredores de transporte 
ferroviário de mercadorias previstos no 
Regulamento (CE) n.º 913/2010 e o Plano 
de Implantação do Sistema Europeu de 
Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS) 
estabelecido na Decisão 2012/88/UE .

1. Os Estados-Membros podem requerer, 
no prazo de dois anos a contar da 
transposição da presente diretiva, que os 
gestores de infraestrutura participem e 
cooperem numa rede para desenvolver a 
infraestrutura ferroviária da União, tendo 
em vista, designadamente, uma execução 
atempada e eficiente da rede transeuropeia 
de transportes, incluindo os corredores da 
rede principal, os corredores de transporte 
ferroviário de mercadorias previstos no 
Regulamento (CE) n.º 913/2010 e o Plano 
de Implantação do Sistema Europeu de 
Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS) 
estabelecido na Decisão 2012/88/UE, bem 
como a eficiência da cooperação regional 
transfronteiriça a nível do transporte 
ferroviário.

Or. de

Justificação

A rede europeia de gestores de infraestrutura abre a possibilidade de resolução de problemas 
relativos às atividades de transporte transfronteiras ao nível adequado. As autoridades locais 
devem estar envolvidas nesse processo.
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea d)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva e 
basearão a sua decisão em critérios 
predefinidos. Determinarão esses riscos a 
pedido de uma das seguintes entidades, 
apresentado no prazo de um mês a contar 
da data de transmissão da informação sobre 
o serviço de transporte de passageiros 
pretendido a que se refere o artigo 38.º, 
n.º 4:

Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva e 
basearão a sua decisão em critérios 
predefinidos. Determinarão esses riscos a 
pedido de uma das seguintes entidades, 
apresentado no prazo de dois meses a 
contar da data de transmissão da 
informação sobre o serviço de transporte 
de passageiros pretendido a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 4:

Or. de

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 13-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1371/2007 e da Diretiva 2010/40/UE, 
os Estados-Membros podem exigir que as 
empresas ferroviárias que prestam serviços 
nacionais de transporte de passageiros 
participem num sistema comum de 
informação e bilhética integrada para a 
venda de bilhetes, bilhetes únicos e 
reservas, ou decidir delegar poderes nas 
autoridades competentes para criarem um 
tal sistema. Se este for criado, os 
Estados-Membros garantirão que ele não 

1. Sem prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1371/2007 e da Diretiva 2010/40/UE, 
os Estados-Membros exigem que as 
empresas ferroviárias que prestam serviços 
nacionais de transporte de passageiros 
participem num sistema comum de 
informação e bilhética integrada para a 
venda de bilhetes, bilhetes únicos e 
reservas, ou decidir delegar poderes nas 
autoridades competentes para criarem um 
tal sistema. Aquando da criação desse 
sistema, os Estados-Membros garantirão 
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gera distorções do mercado nem resulta em 
qualquer discriminação entre empresas 
ferroviárias e que é gerido por uma 
entidade jurídica pública ou privada, ou por 
uma associação de todas as empresas 
ferroviárias que prestam serviços de 
transporte de passageiros.

que ele não gera distorções do mercado 
nem resulta em qualquer discriminação 
entre empresas ferroviárias e que é gerido 
por uma entidade jurídica pública ou 
privada, ou por uma associação de todas as 
empresas ferroviárias que prestam serviços 
de transporte de passageiros. Os 
representantes das autoridades locais e 
regionais são parte integrante desta 
entidade jurídica ou associação e 
participam plenamente nas suas decisões.

Or. de

Justificação

As regiões denunciam frequentemente problemas relativos aos sistemas de bilhética nas 
estações exploradas por empresas ferroviárias estabelecidas. As regiões têm como objetivo 
harmonizar o sistema de bilhética no contexto de um mercado competitivo. A obrigação de 
participar num sistema nacional de informação pode contribuir para tornar os transportes 
públicos mais atrativos. Neste contexto, as autoridades locais devem estar envolvidas nos 
órgãos de gestão deste sistema.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros, deve informar 
os gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 18
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico potencial nos contratos 
de serviço público existentes, as entidades 
reguladoras em causa devem assegurar que 
todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros nesse 
itinerário definido num contrato de serviço 

(4) Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros, deve informar 
os gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 12
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico potencial nos contratos 
de serviço público existentes, as entidades 
reguladoras em causa devem assegurar que 
todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros nesse 
itinerário definido num contrato de serviço 
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público, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros sejam informadas sem demora 
e, o mais tardar, no prazo de cinco dias.

público, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público 
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros sejam informadas sem demora 
e, o mais tardar, no prazo de cinco dias.

Or. de


