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Anexo I ao PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (MINUTAS) 

 

1. MEMÓRIA DESCRITIVA: 

 

1.1 Veículo ou conjunto de veículos com carga excedendo as dimensões e/ou 

pesos regulamentares: 

• Identificação 

- Proprietário (Nome) 

……………...……………………………………………………………………………………..; 

- Matrículas (Até um máximo de 15 tratores e 15 reboques ou semi-reboques   –    
…………………………………………………………………………………..…………………
………………….………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……; 
 

• Descrição do conjunto (veículo + carga) depois de carregado 

- Natureza da carga a transportar……………………………………………………………..;  

 

Dimensões/Pesos CARGA CONJUNTO 

Comprimento (mm)   

Largura (mm)   

Altura (mm)   

Peso (kg)   

N.º Eixos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PB/eixo           

Tara/eixo           

 

• Itinerário (Identificação das vias e locais de passagem, depois de verificada  a viabilidade do percurso; 

deve anexar o esquema das vias a percorrer, efetuado sobre mapa de estradas) 

 
Em carga  
……………………………………………………………….…………………………….………
……………………………………………………………………………………………..............
.................................………………………………………………………………….…………; 
Em vazio 
……………………………………………………………….…………………………….………
……………………………………………………………………………………………..............
.................................…………………………………………………………………………….; 

 

1.2 Veículo excedendo dimensões e/ou pesos regulamentares: 

• Identificação 

- Nome do Proprietário: _____________________________________________ 
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- Matrícula _______________ (No caso de se tratar de máquina agrícola ou industrial 

indicar o tipo e o número de quadro: __________________________________________________) 

 

• Itinerário (Identificação das vias e locais de passagem, depois de verificada a  viabilidade do percurso; 

deve anexar o esquema das vias a percorrer, efetuado sobre mapa de estradas)
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

• Dimensões máximas: - comprimento ________ mm 

    - largura ___________mm 

    - altura ____________ mm 

 

• Pesos máximos: - peso bruto ________ kg 

    - pesos máximos por eixo  ________ kg 

 
2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

 

2.1. Veículo com carga excedendo as dimensões e/ou pesos regulamentares: 

(Nome) _____________________________________________________________________, 

proprietário ou representante legal da firma proprietária do veículo com a matrícula 

___________, declara tomar inteira responsabilidade pela veracidade do conteúdo desta 

memória descritiva e pela forma como a carga é acondicionada e amarrada e/ou rebocada pelo 

veículo. 

________________________________ 

Data, assinatura e carimbo da empresa 

(assinatura conforme o requerimento. Nesta situação não carece de reconhecimento) 

 

2.2. Veículo excedendo dimensões e/ou pesos regulamentares ou máquina: 

(Nome) _____________________________________________________________________, 

proprietário ou representante legal da firma proprietária do veículo/máquina com a 

matrícula/número de quadro .__________________, e tipo ____________declara tomar inteira 

responsabilidade pela veracidade do conteúdo desta memória descritiva e pela circulação do 

veículo/máquina. 

________________________________ 

Data, assinatura e carimbo da empresa 

(assinatura conforme o requerimento. Nesta situação não carece de reconhecimento) 
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2.3 – Conjunto de veículos formado por tratores e reboques ou semi-reboques 

(Nome)……………………………………………………………………………………………………., 

proprietário ou representante legal da firma proprietária dos veículos constantes na memória 

descritiva do presente pedido de autorização especial de trânsito, declara a inexistência de 

incompatibilidade entre os tratores e reboques ou semi-reboques em causa. 

________________________________ 

Data, assinatura e carimbo da empresa 

(assinatura conforme o requerimento. Nesta situação não carece de reconhecimento) 

 

3. DESENHO (forma de apresentação): 

 

3.1. Vista lateral e de trás representando esquematicamente, à escala de 1:100, a carga e 

indicando as cotas e os valores seguintes: 

3.1.1. Dimensões máximas da carga em comprimento, largura e altura, bem como a posição do 

centro de gravidade da mesma, indicando as cotas definidoras deste. 

3.1.2. Cota definidora da 5ª roda, se for o caso. 

3.1.3. As cotas das distâncias entre eixos, devendo ser realçada a distância entre os eixos 

constitutivos dos eixos múltiplos. 

3.1.4. Na vista lateral, em linha de referência, correspondendo a cada eixo e por baixo deste, 

indicar os valores por eixo (a), em kg, da tara, da carga e do peso bruto em trânsito. 

(a) Em situações de eixo duplo ou triplo considera-se o peso nesse eixo duplo ou triplo. 

________________________________ 

Data, assinatura e carimbo da empresa 

(assinatura conforme o requerimento. Nesta situação não carece de reconhecimento) 
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