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PORTARIA SOBRE RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

DE VEÍCULOS COM MERCADORIAS PERIGOSAS 

(sugestão de correção submetida pelo representante da DGEG) 

A referência a “UAG afetas a uso urbano”, na alínea e) do artigo 6º do projeto de portaria sobre restrições à 
circulação rodoviária de veículos com mercadorias perigosas, pretenderá excecionar a restrição à circulação 
rodoviária a veículos-cisterna que irão abastecer apenas algumas unidades autónomas de gás natural lique-
feito (GNL). 

Segundo o DL 140/2006, de 26 de julho, alterado pelo DL 231/2012, de 26 de outubro, considera-se “UAG” a 
instalação autónoma de receção, armazenamento e regaseificação de GNL para emissão em rede de distri-
buição ou diretamente ao cliente final. 

O operador de rede de distribuição é a entidade concessionária ou licenciada de uma infraestrutura de distri-
buição de gás natural, sendo que o exercício da atividade de distribuição de gás natural compreende no caso 
de polos de consumo, o recebimento, armazenamento e regaseificação de GNL nas UAG, a emissão de gás 
natural, a sua veiculação e entrega a clientes finais através das respectivas redes. 

As atividades e as instalações que integram as licenças de distribuição local são consideradas, para todos os 
efeitos, de utilidade pública, e como tal, sujeita às obrigações de serviço público, tais como: 

a) A segurança, a regularidade e a qualidade do abastecimento; 

b) A garantia de ligação dos clientes às redes nos termos previstos nos contratos de concessão ou nos títulos 
das licenças. 

Considerando ainda que: 

 A falha ou interrupção no abastecimento das UAG qualquer que seja a sua finalidade terá efetivamente 
consequências sobre a indústria, algumas de laboração contínua, que nessa condição se encontram protegi-
das conforme referido na alínea b) do nº 1 do artigo 7º da referida portaria; 

 O transporte de GNL em cisternas se reveste de características especiais, em que o tempo que decorre 
entre o estabelecimento da condição inicial de enchimento, e o momento em que a pressão do conteúdo atin-
ge, devido à entrada de calor, o valor de abertura dos dispositivo(s) de limitação da pressão (tempo de reten-
ção), é limitado a algumas horas;  

 Não está explícito o significado de “UAG afetas a uso urbano” e o seu enquadramento face ao licencia-
mento aplicável; 

 Uma mesma cisterna poderá com a mesma carga, abastecer UAG com tipologias de exploração diversa, 
pelo que o exercício de fiscalização no âmbito do diploma em causa se torna impossível. 

Conclui-se então que não deverá ser descriminado nenhuma UAG relativamente à exceção da restrição à 
circulação rodoviária de veículos com mercadorias perigosas, dadas as obrigações de serviço público, com-
plementado por razões de segurança e racionalidade no transporte de GNL em cisternas.  

Sugere-se então a seguinte alteração na alínea e) do artigo 6º do texto da proposta de portaria: 

“e) Gás natural liquefeito destinado ao abastecimento de unidades autónomas de gás natural liquefei-
to (UAGNL).” 
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