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Um contrato, sendo uma forma de organizar uma disputa por um benefício 
económico (escasso), traduz sempre a atribuição de um privilégio por parte 
do Estado, razão mais do que suficiente para que autoridades, operadores 
económicos e passageiros, com distintas áreas de responsabilidade, fossem 
alvo de abordagens conjuntas. Mas não têm sido! Continuamos a funcionar 
em silos e a decidir em silos, quando o mundo não está a acontecer em 
silos. Porque o mundo acontece de forma integrada e sistémica, também 
a consistente implementação e a boa execução de uma relação contratual 
deviam exigir abordagens integradas e sistémicas e não decisões tomadas de 
forma isolada, casuística e empírica...

Está ainda por demonstrar se o nosso modelo institucional tem sido 
promotor do cumprimento contratual ou se, pelo contrário, face à dificuldade 
de aplicação, tem sido facilitador do seu incumprimento. Muito em defesa 
dos direitos dos passageiros e das entidades adjudicantes, temos hoje uma 
regulação de tipo punitiva com o objetivo quase único de vigiar e sancionar 
comportamentos, quando a dissuasão de práticas abusivas vem exigindo, cada 
vez mais, uma regulação prospetiva indutora de novas soluções e caminhos. 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO

Este volume II de Transportes de Passageiros carece de uma nota para a 
sua publicação, tendo em conta a matéria do volume I entretanto publicado e 
que trata do regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros 
(RJSPTP). 

Temos para nós que à ligação temática entre as duas publicações, por-
quanto tratamos de um tema lato, abrangente, mas significativo do direito dos 
transportes – o transporte de passageiros – e, em concreto, dos transportes 
rodoviários, ferroviários e fluviais, não esquecendo que para este volume II 
são vistos os direitos dos passageiros, acrescendo aqui o transporte maríti-
mo, aéreo e também no que se ousa chamar de Viagens, Férias e Circuitos 
Organizados, agora designadas de Viagens Organizadas e Serviços Conexos. 

Se no volume I se vê e trata do regime jurídico relativo à atividade dos 
transportes de passageiros – rodoviários – e, consequentemente, do contrato 
de transporte, com não menos certeza vêm tratados no presente volume 
os direitos e deveres das partes no contrato de transporte e no contrato de 
viagem, o que, as mais das vezes, pressupõe e ou contém o transporte de 
passageiros.

No dia a dia da generalidade dos cidadãos, o transporte público é elemento 
essencial para a vida de labor, de cultura, de educação ou simplesmente de 
lazer, sendo certo que o cidadão, enquanto passageiro, tem direitos e tem 
deveres, quantas vezes desconhecidos e que servem um bom serviço público 
de transporte de passageiros, merecendo, claro está, a posição do operador 
de transportes e a assunção por este dos seus direitos e deveres. O contrato 
de transporte é bilateral e dinâmico na sua execução e, por isso, a correspe-
tividade de posições deve presidir ao equilíbrio do contrato de transporte. 

É com o intuito de esclarecimento, de desenvolvimento e de tentativa 
de formação de um verdadeiro direito dos transportes que nos lançamos 
nesta tarefa de publicar e em dois volumes a análise da legislação europeia 
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e nacional sobre a temática genérica dos transportes de passageiros com as 
matérias que compõem tais textos legais, bem sabendo que, a cada dia, a 
mutação legislativa pode criar embaraços graves na sistemática da análise 
ou na opinião formada.

Uma última nota cabe também na apresentação deste texto, relativa ao 
direito dos transportes. No vol. I iniciámos o estudo, ainda que genérico e em 
forma de apontamentos, para uma introdução ao Direito dos Transportes. 

Neste volume continuamos essa saga, porque de verdadeira saga se 
trata no emaranhado da ordem jurídica nacional e europeia da atividade 
transportadora e na diversidade do transporte, seja o de passageiros, seja 
o de mercadorias… Porém, estes apontamentos apenas se arrogam a servir 
de motivação académica para o estudo do direito dos transportes, que a 
cada momento vê a sua importância teórica a exigir mais atenção daqueles 
que têm a obrigação de olhar para os transportes como atividade económica 
fundamental de uma qualquer economia. 

Adalberto Costa



UMA ESPÉCIE DE,
 PREFÁCIO

Com a sensibilidade que o caracteriza, Adalberto Costa proporciona-nos 
neste Volume II dos Transportes de Passageiros mais uma excelente viagem 
por territórios (relações jurídicas estabelecidas no “conjunto de ações que 
servem para fazer deslocar pessoas e bens”) que tão bem tem sabido per-
correr e partilhar, agora quanto aos transportes rodoviários, ferroviários, 
marítimos/fluviais, aéreos e viagens organizadas. 

Numa abordagem às regras estabelecidas para a execução de contra-
tos, analisa a especificidade dos direitos e deveres dos passageiros, 
emergentes de relações contratuais assumidas. Este trabalho teve 
também o mérito de despertar e estimular uma nova curiosidade: os di-
reitos e deveres de todas as partes envolvidas em contratos de transporte  
de passageiros. É inquestionável o foco no indivíduo para uma prestação 
de serviços de transporte público de qualidade, no entanto, parece-nos 
pertinente alargar agora o âmbito desta análise ao triângulo: passageiros, 
operadores e autoridades. 

Um contrato, sendo uma forma de organizar uma disputa por um bene-
fício económico (escasso), traduz sempre a atribuição de um privilégio por 
parte do Estado, razão mais do que suficiente para que autoridades, ope-
radores económicos e passageiros, com distintas áreas de responsabilidade, 
fossem alvo de abordagens conjuntas. Mas não têm sido! Continuamos a 
funcionar em silos e a decidir em silos, quando o mundo não está a acontecer 
em silos. Porque o mundo acontece de forma integrada e sistémica, também 
a consistente implementação e a boa execução de uma relação contratual 
deviam exigir abordagens integradas e sistémicas e não decisões tomadas 
de forma isolada, casuística e empírica. 

O Regulamento (UE) n.º 181/2011 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, aqui cuidadosamente analisado, vinca bem o seu âmbito de abor-
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dagem parcelar quando logo começa por destacar que “...o passageiro 
dos serviços de transporte em autocarro é a parte mais fraca do 
contrato de transporte, devendo ser por isso concedido um nível 
mínimo de proteção a todos os passageiros”. No entanto, não é por se 
considerar o elo mais fraco da cadeia de transporte que, aos passageiros, 
deva ser concedida uma especial de atenção. Os operadores económicos 
sabem bem que não há empresas que sobrevivam sem clientes, nem há 
empresas que sobrevivam sustentadamente sem clientes satisfeitos. O foco 
no passageiro, no utilizador final, é um investimento que não só compensa 
como recompensa quem o faz. Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 9/2015, com 
idêntico objetivo de dissuadir práticas abusivas que ponham em causa 
o funcionamento de um serviço de transporte de passageiros, preocupou-se 
com a criação de um regime contraordenacional para sancionar os incum-
primentos de obrigações previstas contratualmente (...). 

Está ainda por demonstrar se o nosso modelo institucional tem sido 
promotor do cumprimento contratual ou se, pelo contrário, face à dificul-
dade de aplicação, tem sido facilitador do seu incumprimento. Muito em 
defesa dos direitos dos passageiros e das entidades adjudicantes, temos 
hoje uma regulação de tipo punitiva com o objetivo quase único de vigiar 
e sancionar comportamentos, quando a dissuasão de práticas abusivas 
vem exigindo, cada vez mais, uma regulação prospetiva indutora de novas 
soluções e caminhos. 

Regozijamo-nos, por isso, com a lufada de ar fresco vinda recentemente 
do legislador europeu. As ‘novas’ diretivas da contratação pública vieram 
exigir, de uma forma muito clara (art.º 83.º), que, em todos os Estados-Mem-
bros, e de uma forma pedagógica na sua abordagem, passasse a existir um 
‘olhar de cima’ (an oversight body) para todo o ciclo de vida das relações 
contratuais. O IMPIC, reorganizado para esse efeito, dificilmente ‘levará 
a carta a Garcia’. Desejamos então que seja o nosso regulador setorial, a 
AMT, a evoluir de uma abordagem ainda muito sancionatória para ‘a tal’ 
regulação pedagógica na sua abordagem a que estamos hoje obrigados pelo 
legislador europeu. Ele lá sabe porquê!

Numa próxima análise alargada aos direitos e aos deveres de todas 
as partes emergentes de relações contratuais assumidas, dois marcos 
jurídicos subirão certamente à agenda: por um lado, o Regime Jurídico do 
Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), aprovado pela Lei 
n.º 52/2015, e, por outro, as ‘novas’ (2014) diretivas da contratação pública 
e o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017.
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O RJSPTP foi o responsável pela radical disrupção do modelo institucio-
nal de planeamento e gestão do serviço público de transporte de passageiros, 
com as autoridades locais de transporte a passaram a deter a definição e o 
‘controlo’ dos níveis de desempenho industrial e comercial dos operadores 
económicos em quadro de relação contratual;

As ‘novas’ diretivas da contratação pública foram responsáveis por, pela 
primeira vez, terem passado a existir regras não apenas para a adjudica-
ção dos contratos mas também para a própria relação contratual (foco nas 
modificações e na resolução contratual). São também elas as responsáveis 
pelo reforço do valor fundamental da contratação pública, que deixou de 
ser apenas o interesse público financeiro do Estado, para passar a ser, 
fundamentalmente, o respeito pelo mercado e pela concorrência. Com o 
inevitável despoletar de situações de colisão entre ambos os interesses, o 
interesse transfronteiriço passou a ser o direito mais respeitado da contra-
tação pública. Anteriormente, sem direito legislável na UE para responder 
às pretensões das entidades adjudicantes para modificações aos contratos, 
recorria-se simplesmente às conclusões do Acórdão Pressetext para se ir 
percebendo que alterações podiam (as ditas não essenciais) ou não ser 
efetuadas. Hoje, a situação é bem mais complexa e representa mais um 
momento de potencial tensão entre as partes.

Entretanto, internamente, o CCP (art.º 311 e art.º 312) foi permitindo 
modificações ao contrato apenas ‘por ato administrativo do contraen-
te público sempre que o fundamento invocado sejam razões de 
interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma 
nova ponderação das circunstâncias existentes´ e  o RJSPTP (no 
art.º 29.º e no seu criativo conceito de ‘ajustamento pontual’) foi também 
permitindo que os contratos de serviço público pudessem ser modificados 
por ato administrativo de autoridades de transporte competentes, apenas 
com fundamento em razões de interesse público, melhor ou pior funda-
mentadas. Com deveres e direitos das partes não adequadamente 
claros e objetivos, surgem já, e continuarão a surgir, inevitáveis 
situações de conflitualidade. 

Existe uma outra situação (mais uma entre tantas) que julgamos não 
estar também suficientemente clara e objetiva e que, por isso, deveria 
merecer uma cuidada análise em termos de direitos e deveres das partes 
envolvidas. Para avaliar esta situação de potencial colisão de interesses, 
começamos por relembrar que uma relação contratual põe sempre em 
contato e em interação dois blocos bem distintos: 
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- de um dos lados temos o bloco da oferta, onde se consideram as 
empresas que disputam entre si um benefício económico (contrato) 
e que estão sujeitas ao direito da concorrência, organizado à volta 
de um princípio basilar: a garantia do livre desenvolvimento do 
mercado. Neste espaço, o Estado posiciona-se numa perspetiva de 
árbitro, definindo balizas e limites que não podem ser ultrapassados 
e interferindo apenas quando se verificam patologias ou desvios abu-
sivos. Neste bloco, portanto, o Estado defende a concorrência através 
de proibições a práticas abusivas (abuso de posição dominante, abuso 
de posição económica, práticas restritivas com preços predatórios, 
práticas concorrenciais agressivas, etc.) e as empresas concorrentes 
conhecem bem as consequências face a eventuais  tentativas de 
ultrapassar os limites estabelecidos.

- do outro lado, temos o bloco da procura, onde se considera o 
‘Estado comprador’, ou seja, as entidades adjudicantes que estão 
sujeitas ao direito da contratação pública, conjunto de regras que 
disciplinam, de forma vinculativa, a atuação do ‘Estado às compras’. 
Neste espaço, o Estado é muitas vezes um comprador dominante 
(buyer power) ou mesmo um comprador em situação de monopsónio 
(monopólio da procura) onde ninguém mais compra senão ele... e o 
abuso na compra pode mesmo surgir! Por esse motivo, ao longo do 
tempo, muitas dúvidas foram sendo colocadas ao Tribunal de Justiça 
da UE como por exemplo: a) os abusos de posição dominante não se 
aplicam às entidades adjudicantes? não valem no lado da procura? 
b) o direito da concorrência só se aplica aos operadores económicos 
em disputa? só atua no lado da oferta?  

As respostas a estas questões representam já  doutrina estabilizada do 
direito europeu e estão plasmadas nas conclusões do Acórdão FENIN – um 
dos mais criticados da doutrina. Com estas conclusões ficou assumido que, 
sempre que exista uma lógica de serviço público, o ‘Estado comprador’ não 
está a exercer uma atividade económica e, portanto, não está sujeito ao 
direito da concorrência. No entanto, porque continua sujeito aos princípios 
gerais do direito administrativo, à cabeça dos quais está o princípio da 
proporcionalidade, o ‘Estado às compras’ não pode abusar, não pode fazer 
exigências consideradas desproporcionadas ou abusivas. Esta é a leitura 
mais consensual (e correta) relativamente aos deveres e aos direitos 
das partes envolvidas numa relação contratual. 

No entanto, porque o direito da contratação pública apenas exige trata-
mentos igualitários e não descriminantes, com nenhum concorrente a ser 
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discriminado, poder-se-ia ser levado a pensar serem aceitáveis situações 
de abuso, desde que o abuso fosse igual para todos. Também, o facto de ao 
‘Estado comprador’ não se aplicar a doutrina do abuso de posição dominante 
poderia igualmente sugerir ser aceitável concretizarem-se tratamentos 
abusivos por parte das entidades adjudicantes! Este é o risco real de 
uma outra leitura possível relativamente aos deveres e aos direitos 
das partes envolvidas na relação contratual. Valha-nos o princípio 
da proporcionalidade!

Conclusões

1) Porque nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco (... é 
indiferente considerar ou não o passageiro como sendo a parte mais fraca 
da relação contratual), os deveres e direitos emergentes de relações contra-
tuais devem ser analisados de uma forma conjunta, integrada e sistémica, 
ou seja, envolvendo todas as partes. 

2) Por não se saber, de uma forma clara e objetiva, onde começam e onde 
acabam exatamente alguns dos direitos e deveres dos operadores económi-
cos e das autoridades de transporte competentes, muitas dúvidas, poten-
ciadoras situações de colisão entre as partes, continuam ainda a subsistir.

Será que, apenas por razões de interesse público e mediante decisões 
melhor ou pior fundamentadas, poderão ser exigidas amplas modificações 
aos contratos? Onde começam e onde acabam os direitos e os deveres 
dos operadores económicos e das autoridades contraentes públicas? 

Será que, em situações de poder dominante ou de monopsónio por parte 
do ‘Estado comprador’, por não se aplicar a doutrina do abuso de posição 
dominante no lado da compra, os operadores económicos poderão ser sujei-
tos a decisões não discriminantes mas abusivas? Onde começam e onde 
acabam os direitos e os deveres dos operadores económicos e das 
autoridades contraentes públicas? 

3) Se queremos relações contratuais saudáveis, com reduzido incum-
primento contratual, necessitamos de uma decisão pública de qualidade 
alicerçada num contrato de confiança institucional e, acima de tudo, de 
uma regulação mais pedagógica e não apenas sancionatória, com todas as 
partes envolvidas nas relações contratuais a funcionar de forma verdadei-
ramente integrada, e sistémica. 

Este Volume II dos Transportes de Passageiros aprofunda de forma 
exemplar os direitos e deveres dos passageiros emergentes de relações 
contratuais assumidas. Há agora que alargar esta análise às restantes 
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partes envolvidas. Que bom ponto de partida para uma nova viagem, caro 
amigo Adalberto Costa!

Orlando Ferreira
Administrador Executivo da Rodoviária do Tejo, S.A. Professor Auxiliar no 

ISCSP da Universidade de Lisboa



APONTAMENTOS DE DIREITO           
DOS TRANSPORTES

GENERALIDADES PARA UMA INTRODUÇÃO
AO DIREITO DOS TRANSPORTES1

I - A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRANSPORTE

1. Sujeitos

1.1 O passageiro

A vida é sempre tida como algo que tem dinamismo, um movimento 
próprio de cada momento e em função de um desejo e de uma necessidade 
verificados pela razão de ser do ente enquanto motivador daquele dinamismo, 
porque ele mesmo em movimento.

É assim a vida das pessoas, é assim a vida das organizações de pessoas. 
Sem as pessoas, não pode haver vida humana, e esta determina-se em si 
no estabelecimento contínuo e sucessivo de relações que sobrevivem na 
sobrevivência dos entes e da sua natureza. Porque assim é, cada um de per 
si e todos no seu conjunto estabelecem relações, as mais das vezes, relações 
jurídicas que engrossam a vida em sociedade, sendo nela que se espalmam 
os interesses que decorrem de cada um no momento do seu estabelecimento 
e concretizam, dando e produzindo os seus efeitos para a comunidade das 
pessoas.

1. O presente texto vem no seguimento do tema iniciado sob o mesmo título no livro “Os Transportes de 
Passageiros”, Vol. I, VE, Porto, 2017.
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Um desses efeitos é o contrato de transporte2 enquanto resultado de uma 
relação jurídica que se estabelece entre uma pessoa e uma organização, ou 
empresa, sendo que aquele é o passageiro e esta, o operador de transporte. 
Desta sorte se diz que o «transporte é o conjunto de ações que, no domínio 
económico, servem para fazer deslocar objetos ou pessoas»3.

Antes desta visão dada pela ciência económica, o transporte é, acima de 
tudo, uma atividade de exigência social, porquanto através dele tanto as 
pessoas como os bens podem circular de um lugar para outro. Esta atividade 
tem, por conseguinte, os seus sujeitos, de um lado o operador que oferece o 
transporte e, do outro, um bem ou uma pessoa que reclamam a sua deslo-
cação. Este movimento – o transporte – implica:

Uma mudança de espaço e uma área espacial em que se desenvolve; 
Precisa de uma infraestruturas e uma logística para que se realize ple-

namente;
Exige um veículo condutor;
Cria uma obrigação de resultado para o sujeito responsável pelo trans-

porte;
Implica um deslocamento de bens ou de pessoas;
Dele resulta responsabilidade (contratual)4.
Por aqui se vê que o transporte – atividade económica – é sobretudo 

ação, e esta implica a existência, além do mais, de dois sujeitos, o 
transportador e o passageiro5.

O passageiro é, primeiro que tudo, «o indivíduo que é transportado num 
veículo público ou particular» aquele que é transportado de um lugar para 
outro numa relação contratual que utiliza um titulo, o de transporte, sendo 
da relação que se estabelece com o transportador que nascem os seus direitos 
e também os seus deveres, porque emergentes da relação contratual acerta-

2. A ideia de contrato está contida no direito nacional e desde logo no Capítulo II – Fontes das obrigações, 
Secção I – Contratos – do Código Civil, artigo 405º e ss. A lei civil “impõe” que, para qualquer contrato, deve 
vigorar a liberdade contratual, traduzida esta na liberdade que as partes têm de, dentro dos limites da lei, 
poderem fixar livremente o conteúdo do contrato, celebrar contrato diferente daqueles que se encontram 
previstos na lei ou ainda poderem incluir nele as cláusulas que «lhes aprouver».

3. Fala-se aqui de uma visão económica do transporte, tal como é dada, de entre outros, por Miguel Puppo 
Correia.

4. Tal como ensina Cláudia Maria da Costa Gonçalves, in Direito Constitucional, Direito do Transporte, 
Direito Administrativo.

5. A mercadoria transportada não é sujeito, antes aquele que a quer transportar. V. nosso “Contrato de 
Transporte Rodoviário Nacional de Mercadorias”, VE, Porto, 2009.
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da6, e vale aqui dizer, em qualquer relação de transporte, seja o rodoviário, 
ferroviário, marítimo e fluvial ou o aéreo7.

1.2 O transportador – operador de transportes

Como se viu, o transporte não é plenamente realizado quando não existe 
passageiro. Porém, havendo passageiro, mas sem transportador, também não 
pode haver transporte. Claro que para a boa execução do transporte não é 
suficiente que existam um passageiro e um transportador. Este sujeito tem 
de ter ao serviço um veículo em condições de poder materialmente executar 
o transporte e dentro do respeito pelos requisitos que em cada momento 
são exigidos para o transporte de pessoas ou de bens. O transportador é, 
portanto, aquele que se encontra estabelecido em determinado território e 
que nele opera serviços de transporte – passageiros ou mercadorias – me-
diante uma contrapartida, aquela que esteja ou que seja estabelecida no 
respetivo contrato, ou, antes, no acordo celebrado para o transporte que é 
oferecido ao público em geral. O transportador, ao contrário do que é exigido 
ao passageiro, deve respeitar requisitos legais e regulamentares para poder 
exercer a sua atividade ou profissão, seja a de transporte de passageiros, 
seja a de mercadorias, requisitos que são exigidos para e em cada território 
e espaço da atuação económica em função de um conjunto de princípios que 
regulamentam o exercício da atividade transportadora e mormente quanto 
ao tipo de transporte a efetuar8.

1.3 Outros

O condutor – motorista, o vigilante, o maquinista-condutor, o operador 
de elevador, o comandante do navio ou da aeronave são sujeitos da rela-
ção jurídica de transporte? Não. Estes sujeitos colaboram na relação de 
transporte, mas não são sujeitos dessa relação jurídica. Normalmente, são 
colaborantes da execução do contrato de transporte, no âmbito do exercício 
da sua categoria socioprofissional e, por isso, através de uma relação de 
dependência laboral ou relação idêntica, exercendo funções no âmbito da 
sua relação contratual laboral ou outra.

6. É afinal o tema deste trabalho – os direitos dos passageiros na relação de transporte.

7. É de consultar o Relatório Especial nº 30 de 2018 do Tribunal de Contas Europeu, que, além de outros 
assuntos e matérias, concluiu que os passageiros da UE dispõem de amplos direitos, mas ainda precisam 
de lutar por eles – por imperativo do disposto no artigo 287º, nº 4, do T.F.U.E.

8. O transportador tanto pode ser o rodoviário como o ferroviário, o fluvial, marítimo ou aéreo.
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2. O contrato de transporte9

A relação jurídica que se estabelece entre o passageiro e o transportador 
é uma relação contratual de natureza obrigacional, porquanto, perante a 
oferta de transporte, há de corresponder a uma procura dele pelo passa-
geiro, criando-se entre ambos direitos e obrigações. Para a realização do 
transporte, o transportador põe à disposição do passageiro um veículo que 
vai realizar um percurso, trajeto ou itinerário predeterminado e acordado, 
pelo qual o passageiro se obriga ao pagamento de um preço que se encontra 
consubstanciado num título de transporte, este visto pelo contrato propria-
mente dito e plasmado no título pessoal de transporte, título que é emitido 
porque o passageiro aderiu10 ao contrato já existente, ou porque negociou 
com o transportador o preço nele incorporado.

O contrato de transporte é, assim, o contrato que é celebrado entre o trans-
portador e o passageiro (ou cliente), revestindo sempre a forma do contrato 
próprio do tipo de transporte a realizar. Assim, podemos experimentar um 
quadro geral do contrato de transporte do seguinte modo:

- Transporte de pessoas;
- Transporte de mercadorias, quando se refere ao que é transportado;
- Transporte terrestre;
- Transporte aéreo;
- Transporte marítimo, sempre que se leva em conta a via utilizada para 

a realização do transporte.
Por seu lado, quando levamos em atenção o transporte terrestre, então 

ele pode ser:
- Transporte nacional;
- Transporte internacional.

9. O contrato de transporte será ao longo do texto e no lugar próprio melhor tratado.

10. Nestes casos, diz-se que o contrato de transporte é um contrato de adesão.
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NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO



TÍTULO I
DIREITOS DOS PASSAGEIROS 

NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

I - Regulamento n.º 181/2011, do Parlamento e do Conselho 
Europeu, de 16 de fevereiro de 2011

II - Decreto-Lei nº 9/2015, de 15 de janeiro



REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

I - Regulamento n.º 181/2011, do Parlamento e do Conselho 
Europeu, de 16 de fevereiro de 201130

Introdução

Os direitos dos passageiros no transporte de autocarro têm a sua regu-
lamentação fundamental prevista no Regulamento n.º 181/2011, de 16 de 
fevereiro de 2011, sendo que este regime jurídico está desenvolvido para o 
território português pelo Decreto-Lei n.º 9/2015, de 15 de janeiro. A matéria 
relativa aos direitos dos passageiros é deveras importante e nomeadamen-
te para melhor se compreender a relação existente entre quem outorga o 
contrato de transporte, o transportador e o passageiro, bem assim como, 
para que o mercado de transportes, concretamente o relativo ao transporte 
de passageiros por autocarro, possa encontrar um ponto de equilíbrio na 
execução do contrato com as garantias das partes definidas num regime 
jurídico que defina a posição das partes, os seus direitos e deveres, bem 
assim como a melhor execução do contrato de transporte visto como instru-
mento para a satisfação de necessidades de quem tem de se deslocar, como 
para quem faz do transporte de passageiros a sua atividade profissional, 
com vista à obtenção do melhor lucro.

O regime jurídico dos direitos dos passageiros no transporte em autocarro 
visa, assim, atingir um conjunto de objetivos, quais sejam:

30. O Regulamento é um diploma comunitário que tem carácter geral, é obrigatório em todos os seus 
elementos e é diretamente aplicável em todos os Estados-membros. 
Ele tem carácter geral e abstrato, aqui equiparável à lei nacional, porquanto estabelece um regra geral que 
contém uma obrigação ou confere um direito, sem se dirigir particularmente a um sujeito ou classe de sujeitos.
Ele é obrigatório, no sentido de não necessitar de força externa para a sua aplicação e respeito porque é, 
antes de tudo um ato normativo.
Ele é de aplicação direta, na medida em que, depois de publicado no JOCE e verificado que seja o prazo da 
«vacacio legis» entra em vigor diretamente em todos os Estados-membros, incorporando-se no respetivo 
ordenamento jurídico, tornando-se, consequentemente, «aplicável a qualquer pessoa, física ou moral». Para 
melhor estudo, ver, entre outros, João Mota de Campos, Direito Comunitário, Vol. II, INCM.
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DIREITOS DOS PASSAGEIROS                                 
NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO



TÍTULO II

DIREITOS DOS PASSAGEIROS                               
NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

I - Regulamento nº 1371/2007, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2007

II - Decreto-Lei nº 58/2008, de 26 de março



REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS

I - Regulamento nº 1371/2007, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2007

Introdução
O transporte ferroviário de passageiros, tal como os demais modos de trans-

porte de passageiros, tem regulamentação particular no que aos direitos dos 
passageiros diz respeito. Esta regulamentação é decorrente, por um lado, da 
legislação europeia e, por outro, da legislação nacional, entrando aqui o Regula-
mento (CE) n.º 1371/2007, de 23.10.2007, e o Decreto-Lei n.º 58/2008, de 26.03.

Para o direito europeu dos direitos dos passageiros ou transporte ferro-
viário, importa e desde logo o respeito pela política comum de transportes, 
consagrada no artigo 90.º (ex. art. 70.º do TCE) do TFUE, e, consequentemente, 
a garantia dos «direitos dos utilizadores dos serviços ferroviários de passa-
geiros», procurando-se melhorar a qualidade e a eficiência destes serviços, 
para, o aumento da quota do transporte ferroviário relativamente aos demais 
modos de transporte de passageiros. Para isso contribuiu a comunicação da 
Comissão Europeia «Estratégia da Política dos Consumidores 2002-2006»44.

Tal como para os demais modos de transportes, o legislador europeu vê 
o passageiro como a parte mais fraca no contrato de transporte e, por isso, 
os seus direitos devem ser salvaguardados, de modo que todos aqueles que 
utilizam o serviço de transporte ferroviário devem ser informados sobre esse 
serviço, antes e durante a viagem.

Os direitos dos passageiros no transporte ferroviário devem ainda ser 
reforçados com o respeito e aplicação das normas contidas no Apêndice A 
– Regras Uniformes relativas ao Contrato de Transporte Internacional Fer-
roviário de Passageiros e Bagagens, com a abreviatura (CIV), da Convenção 
relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários, com a abreviatura 

44. Publicada no JO C 221, de 8.09.2005.
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DIREITOS DOS PASSAGEIROS                                 
NO TRANSPORTE FLUVIAL E MARÍTIMO



TÍTULO III
DIREITOS DOS PASSAGEIROS

NO TRANSPORTE FLUVIAL E MARÍTIMO

I - Regulamento n.º 1177/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24.11.2010

II - Decreto-Lei nº 7/2014, de 15 de janeiro



REGIME JURÍDICO DO CONTRATO
DE TRANSPORTE FLUVIAL E MARÍTIMO

DE PASSAGEIROS

I - Regulamento n.º 1177/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24.11.2010

Introdução

Os passageiros do transporte fluvial têm também os seus direitos ex-
pressos na lei. Tal como os demais modos de transporte, o fluvial tem a 
sua regulamentação legal, no que aos direitos de passageiros diz respeito. 
Nesta perspetiva de fundamentação, as normas que presidem aos direitos 
dos passageiros no transporte fluvial é, prima facie, a disciplina prevista no 
Regulamento (UE) n.º 1177/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, regulamento relativo aos direitos dos passageiros do 
transporte marítimo e por vias navegáveis interiores, regulamento este que 
também altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004, de 27 de outubro de 2009, 
este último relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação de defesa do consumidor. Mas, além do diploma 
europeu, também a ordem jurídica portuguesa conhece legislação relativa a 
esta matéria dos direitos dos passageiros, concretamente o Decreto-Lei n.º 
7/2014, de 15 de janeiro.

Este diploma legal nacional prossegue o objetivo primeiro de procurar 
«um elevado nível de proteção e de assistência aos passageiros do serviço 
de transporte por vias navegáveis interiores» como também, diga-se, para 
os transportes marítimos, o que de todo é de estranhar, apesar da natureza 
do transporte, pois que o transporte marítimo reúne características algo 
distintas. Apesar de similar, assume características próprias. A lei nacio-
nal – Decreto-Lei n.º 7/2014 – prossegue, contudo, o regime geral imposto 
pelo Regulamento n.º 1177/2010 e dele não nos podemos afastar. Seja como 
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DIREITOS DOS PASSAGEIROS                                 
NO TRANSPORTE AÉREO



TÍTULO IV
DIREITOS DOS PASSAGEIROS NO TRANSPORTE 

AÉREO

I - Regulamento (CE) nº 261/2004, do Parlamento e do Conselho, 
de 11 de fevereiro de 2004

II - A Convenção de Montreal



REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 
DE TRANSPORTE AÉREO

I - Regulamento (CE) nº 261/2004, do Parlamento e do Conselho, 
de 11 de fevereiro de 2004

Introdução

 Ao contrário do que acontece nos transportes terrestres, temos para nós 
que os direitos dos passageiros no transporte aéreo têm uma base legislativa 
muito pouco desenvolvida, atendendo ao estado em que hoje o transporte 
aéreo de passageiros se encontra139. Realmente não deixa de ser verdade 
que viajar de avião é, nos dias de hoje, a forma mais rápida de as pessoas 
se deslocarem, obtendo assim uma maior mobilidade140.

As regiões entre si, os continentes entre si, as cidades entre si estão 
cada vez mais próximos por força da utilização do avião e, por isso, à conta 
da intensificação do transporte aéreo, também ele fruto dos tempos e das 
estratégias comerciais e concorrenciais, os passageiros circulam a uma ve-
locidade que muitas vezes permite ultrapassar os seus direitos e garantias 
decorrentes do contrato de transporte e da própria lei.

 Chegar de Lisboa a Toronto ou a Sidney é cada vez mais rápido e barato. 
Viajar entre as cidades do Porto e Lisboa é uma viagem tão rápida quanto 
barata, concorrendo assim o transporte aéreo com as demais modalidades 
de transporte de passageiros.

139. A aviação comercial é o serviço aéreo remunerado efetuado por uma aeronave para o transporte 
público de passageiros, carga ou correio e pode ser: regular; não regular.

140.  Entendemos por Code Sharing, o acordo entre empresas aéreas que permite aos passageiros pos-
suidores de número de voo de uma companhia aérea utilizarem voos e serviços de outra companhia. A 
primeira denomina-se de marketing carrier e a segunda de operating carrier.



O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

DIREITOS DOS PASSAGEIROS                                 
NAS VIAGENS, FÉRIAS E CIRCUITOS 

ORGANIZADOS



TÍTULO V

DIREITOS DOS PASSAGEIROS NAS VIAGENS, 
FÉRIAS E CIRCUITOS ORGANIZADOS

I - Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de novembro de 2015, relativa às viagens organi-
zadas e aos serviços de viagens conexos

II - Decreto-Lei nº 17/2018, de 8 de março 



REGIME JURÍDICO DAS VIAGENS, FÉRIAS E CIRCUITOS 
ORGANIZADOS

I - Diretiva152 (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2015 

Introdução

A Diretiva n.º (UE) 2015/2302 reporta-se, no seu essencial, ao que gene-
ricamente se pode designar de «viagens organizadas», contemplando esta 
expressão as viagens organizadas, as férias organizadas e os circuitos orga-
nizados, com exclusão daquelas que vão previstas na Diretiva.

Assim, o capítulo que se inicia trata dos direitos dos passageiros, agora 
na perspetiva da organização do serviço e do fim a que o transporte se des-
tina. A diretiva ora em apreço trata, como se vê, das viagens organizadas 
e dos serviços de viagens conexos, na terminologia da diretiva, atualizando 
e melhorando o regime que constava da Diretiva 90/314/CEE do Conselho, 
que entretanto é revogada.

Os passageiros são aqui tratados como tal, mas também como consu-
midores de um serviço que, embora englobando o transporte, se alarga à 
natureza da viagem – viagem organizada e serviços conexos. Aqui, importa 
reter, quanto aos direitos dos consumidores (e também passageiros), aque-
les que dizem diretamente respeito à «informação, à responsabilidade dos 
operadores pela execução da viagem e à proteção em caso de insolvência 
do organizador ou do retalhista». Está de ver, portanto, que o tema agora 
a tratar vê o transporte como elemento da viagem, tratado como objeto da 

152. A Diretiva, enquanto ato legislativo da União Europeia, vincula qualquer Estado-membro seu destinatário 
ao resultado pretendido, conferindo aos Estados-membros a competência para definir a forma e os meios 
a utilizar para alcançar aquele resultado. Assim, as normas da diretiva apenas obrigam os sujeitos que ela 
própria define e, por sua vez, transpõem para o seu ordenamento jurídico a forma e os meios para alcançar o 
resultado pretendido por ela. Porém, nem sempre será assim, questão que fica para outro momento. Para um 
melhor estudo desta matéria, é de ver, entre outros, João Mota de Campos, Direito Comunitário, Vol. II, INCM.
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DIREITO DOS PASSAGEIROS NO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO

REGULAMENTO (UE) Nº 181/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU 
E DO CONSELHO de 16 de fevereiro de 2011

respeitante aos direitos dos passageiros no transporte de autocarro e 
que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeada-
mente o n.º 1 do artigo 91.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu(1),
Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, tendo em conta o 

projecto comum aprovado em 24 de Janeiro de 2011 pelo Comité de Conciliação(2),

Considerando o seguinte:

(1) A acção da União no domínio do transporte de autocarro deverá ter 
como objectivo, nomeadamente, garantir aos passageiros um elevado nível de 
protecção, comparável ao de outros modos de transporte, independentemente 
do local em que viajem. Além disso, deverão ser plenamente tidas em conta as 
exigências de defesa dos consumidores em geral.

(2) Atendendo a que o passageiro dos serviços de transporte em autocarro 
é a parte mais fraca do contrato de transporte, deverá ser concedido um nível 
mínimo de protecção a todos os passageiros.

(3) As medidas da União destinadas a melhorar os direitos dos passageiros 
no transporte de autocarro deverão ter em conta as características específicas 
deste sector, maioritariamente composto por pequenas e médias empresas.

(4) Os passageiros e, no mínimo, as pessoas em relação às quais o passageiro 
tivesse ou pudesse ter uma obrigação legal de alimentos deverão beneficiar de 
protecção adequada em caso de acidente decorrente da utilização do autocarro, 
tendo em conta a Directiva 2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Setembro de 2009, relativa ao seguro de responsabilidade civil que 
resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento 
da obrigação de segurar esta responsabilidade(3).

(5) Na determinação da legislação nacional aplicável à indemnização por mor-
te, incluindo despesas razoáveis com o funeral, ou por danos não patrimoniais, 
bem como por extravio ou danos das bagagens devido a acidentes decorrentes 
da utilização do autocarro, deverão ser tidos em conta o Regulamento (CE) n.º 
864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo 
à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II»)(4), e o Regulamento 
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(CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 
2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I)(5).

(6) Para além da indemnização, nos termos da legislação nacional aplicável, 
em caso de morte, danos não patrimoniais, extravio ou danos das bagagens 
devido a um acidente decorrente da utilização do autocarro, os passageiros de-
verão ter direito a assistência no que diz respeito às suas necessidades práticas 
imediatas na sequência de um acidente. Essa assistência deverá incluir, quando 
necessário, os primeiros socorros, o alojamento, a alimentação, o vestuário e 
os transportes.

(7) Os serviços de transporte de passageiros em autocarro deverão beneficiar 
todos os cidadãos. Consequentemente, as pessoas com deficiência e as pessoas 
com mobilidade reduzida devido a deficiência, idade ou qualquer outro factor 
deverão poder utilizar os serviços de autocarro em condições comparáveis às 
dos outros cidadãos. As pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade 
reduzida gozam dos mesmos direitos que todos os outros cidadãos no que res-
peita à liberdade de circulação, à liberdade de escolha e à não discriminação.

(8)Tendo em conta o artigo 9.º da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, e a fim de proporcionar a essas pessoas e 
às pessoas com mobilidade reduzida a possibilidade de viajarem de autocarro 
em condições comparáveis às dos outros cidadãos, deverão ser estabelecidas 
regras de não discriminação e de assistência em viagem. Por conseguinte, o 
transporte dessas pessoas deverá ser aceite, e não deverá ser recusado com base 
na sua deficiência ou mobilidade reduzida, excepto por motivos justificados de 
segurança ou de concepção dos veículos ou das infra-estruturas. No quadro da 
legislação aplicável em matéria de protecção dos trabalhadores, as pessoas com 
deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida deverão beneficiar do direito a 
assistência nos terminais e a bordo dos veículos. Para facilitar a sua integração 
social, as pessoas em causa deverão receber essa assistência de forma gratuita. 
Os transportadores deverão estabelecer condições de acessibilidade, utilizando 
de preferência o sistema europeu de normalização.

(9) Aquando da tomada de decisões sobre a concepção de novos terminais, 
ou quando procederem a renovações importantes, os organismos gestores dos 
terminais deverão procurar ter em conta as necessidades das pessoas com 
deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, em conformidade com os 
requisitos da «concepção para todos». Em qualquer caso, os organismos gestores 
dos terminais deverão designar os pontos nos quais as pessoas com mobilidade 
reduzida podem anunciar a sua chegada e requerer assistência.

(10) Da mesma forma, sem prejuízo da legislação actual ou futura em matéria 
de requisitos técnicos para autocarros, os transportadores deverão, se possível, 
ter em conta essas necessidades quando tomarem decisões sobre o equipamento 
de veículos novos e de veículos recentemente remodelados.

(11) Os Estados-Membros deverão procurar melhorar as infra-estruturas 
existentes quando isso for necessário para permitir que os transportadores ga-
rantam a acessibilidade às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade 
reduzida, e prestem a assistência adequada.

(12) A fim de atender às necessidades das pessoas com deficiência e das 
pessoas com mobilidade reduzida, o pessoal deverá receber formação adequada. 
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Tendo em vista facilitar o reconhecimento mútuo das habilitações nacionais dos 
motoristas, poderá ser ministrada formação de sensibilização para a deficiência 
como parte integrante da qualificação inicial ou da formação contínua a que se 
refere a Directiva 2003/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Julho de 2003, relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoris-
tas de determinados veículos rodoviários afectos ao transporte de mercadorias e 
de passageiros(6). A fim de assegurar a coerência entre a introdução de requisitos 
de formação e os prazos estabelecidos nessa directiva, deverá ser admitida a 
possibilidade de isenção durante um período de tempo limitado.

(13) As organizações representativas das pessoas com deficiência e das 
pessoas com mobilidade reduzida deverão ser consultadas ou associadas à pre-
paração do conteúdo da formação relacionada com a deficiência.

(14) Os direitos dos passageiros no transporte de autocarro deverão incluir 
a obtenção de informações sobre o serviço antes e durante a viagem. Todas as 
informações essenciais aos passageiros do transporte de autocarro deverão 
também ser prestadas, mediante pedido, em formatos alternativos acessíveis 
às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida, tais como im-
pressão em grande formato, linguagem clara, braille, comunicações electrónicas 
a que se possa aceder com tecnologia adaptativa ou fitas áudio.

(15) O presente regulamento não deverá limitar os direitos dos transpor-
tadores a procurarem obter reparação por parte de qualquer pessoa, incluindo 
terceiros, ao abrigo da legislação nacional aplicável.

(16) Os inconvenientes causados aos passageiros em caso de cancelamento 
ou de atraso significativo da sua viagem deverão ser reduzidos. Para tal, os 
passageiros que partam de terminais deverão receber assistência e informações 
adequadas de maneira acessível a todos. Os passageiros deverão poder igual-
mente cancelar a viagem e obter o reembolso dos seus bilhetes ou prosseguir a 
viagem ou ser reencaminhados em condições satisfatórias. Se os transportadores 
não prestarem a devida assistência aos passageiros, estes deverão ter direito 
a compensação financeira.

(17) Com a participação das partes interessadas, das associações profis-
sionais e das associações representativas dos consumidores, dos passageiros 
e das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, os transportadores 
deverão cooperar tendo em vista a adopção de disposições a nível nacional ou 
europeu. Essas disposições deverão procurar melhorar a informação, os cui-
dados e a assistência aos passageiros quando a sua viagem for interrompida, 
especialmente em caso de atrasos consideráveis ou de cancelamento da viagem, 
dando particular atenção a passageiros com necessidades especiais devidas a 
deficiência, mobilidade reduzida, doença, idade avançada e gravidez, incluindo 
passageiros acompanhantes e passageiros que viajam com crianças de tenra 
idade. Os organismos nacionais de aplicação deverão ser informados acerca 
dessas disposições.

(18) O presente regulamento não deverá prejudicar os direitos dos passa-
geiros estabelecidos pela Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 
1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organiza-
dos(7). O presente regulamento não deverá aplicar-se aos casos de cancelamento 
de circuitos organizados por motivos distintos do cancelamento do serviço de 
transporte em autocarro.
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forma isolada, casuística e empírica...

Está ainda por demonstrar se o nosso modelo institucional tem sido 
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dos direitos dos passageiros e das entidades adjudicantes, temos hoje uma 
regulação de tipo punitiva com o objetivo quase único de vigiar e sancionar 
comportamentos, quando a dissuasão de práticas abusivas vem exigindo, cada 
vez mais, uma regulação prospetiva indutora de novas soluções e caminhos. 
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