FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE UM NOVO SERVIÇO
DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS
(Form for the notification of a planned new rail passenger service)

1. Dados do candidato
(Applicant data)

Nome da empresa:
(Applicant name)
Natureza Jurídica:

NIPC:

(Legal entity),

(Registration Number)

Endereço:
(Address)

Pessoa responsável pela
prestação de esclarecimentos:
(Person responsible for queries)

Telefone (Telephone):

email:

2. Licença e Certificados de Segurança
(Licence and Safety Certificates)

Licença emitida:
(Licence issued)

Sim

Nº de identificação UE:

(Yes)

(EU identification number)

Não
(No)

Indicação da fase atual do processo de licenciamento:
( Indication of the stage of the procedure to obtain the license)

________________________________________________________________________________

Certificado de Segurança “Parte A” emitido:
(Safety Certificate “Part A” issued)

Sim

Nº de identificação UE:

(Yes)

(EU identification number)

Não

Indicação da fase atual do processo de certificação:

(No)

( Indication of the stage of the procedure to obtain the certificate)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Certificado de Segurança “Parte B” emitido:
(Safety Certificate “Part B” issued)

Sim
(Yes)

Não

Nº de identificação UE:
(EU identification number)

Indicação da fase atual do processo de certificação:

(No)
( Indication of the stage of the procedure to obtain the certificate)
_____________________________________________________________________________________________________

3. Itinerário(s)
(Route(s))

Data prevista de início de exploração: ____ / ____ / _______
(Planned starting date of operations)

Período mínimo previsto de exploração do serviço: ______ anos
(Planned minimum period of operation (years))

Horário:
(Timetable)

Paragem
(Stop)

Hora
partida
(Departure
time)

Tempo
paragem
comercial

Tempo
paragem
técnica

(Commercial
stopping time)

(Technical
stopping time)

Enlaces

Observações

(Connections)

(Remarks)

Estação Origem
(Departure Station)

Paragem
intermédia(1)
(Intermediate stop(1))

......
Paragem
intermédia(n)
(Intermediate stop(n))

Estação Destino
(Arrival Station)

Frequência:
(Frequency)

Tipo de velocidade:
(Maximum operating speed)

Lugares oferecidos:

Normal: ____________

(Seats offered)

(Standard)

Máximo: ____________
( Max)

Desvios ao horário normal em termos de frequências:
(Deviations in frequency from the standard timetable)
_____________________________________________________________________________________________________

Desvios ao horário normal em termos de paragens:
(Deviations in stops from the standard timetable)
_____________________________________________________________________________________________________

4. Material circulante
(Rolling stock)

Locomotivas: Diesel
(Locos)

Automotoras: Diesel
(Trainset)

Carruagens:
(Coaches)

Quantidade: _______

Elétrica

(Quantity)

Quantidade: _______

(Electric)

Quantidade: _______

Elétrica

(Quantity)

(Quantity)

Quantidade: _______

(Electric)

(Quantity)

Quantidade: _______
(Quantity)

Informações indicativas do material circulante a utilizar em cada itinerário, nomeadamente:
(Indicative information on the rolling stock the applicant plans to use in each route, namely)

- Proprietário;
(Owner)

- Série e nº de unidades da série;
(Class and number of vehicles per class)

- Fabricante;

- Velocidade máxima;
(Maximum speed)

Peso;
(Weight)

- Lotação;

(Manufacturer)

(Seating Capacity)

- Ano de fabrico;

- Curvas de tração e frenagem;

(Manufacturing year)

- Potência;
(Power)

(Tractive effort and braking curves)

- Entidade responsável pela manutenção.
(Entity in charge for maintenance)

Notas:
(Notes)

As informações relativas à exploração prevista reportam-se, no mínimo, aos primeiros três anos,
devendo se possível abranger um período não inferior a cinco anos.
(The information regarding the planned operation shall cover at least the first three years and, as far as possible, not less than five
years of operation)

Devem ser anexados em formato eletrónico os documentos comprovativos das informações prestadas
nas diversas secções do presente formulário.
(The documents supporting the information provided in the sections of this form shall be attached, in electronic form)

As informações prestadas no âmbito do presente formulário não são consideradas pela AMT de
natureza comercialmente sensível.
(Information included in this standard notification form is not considered by AMT as commercially sensitive)

