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PORTARIA SOBRE RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA DE  

VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

 

(proposta submetida pelo representante da APETRO) 

 

 

No âmbito das atividades que lhe estão adstritas, o Grupo de Trabalho sobre as restrições à circulação de veículos 

de mercadorias perigosas, criado no âmbito da CNTMP, usando as metodologias de análise que têm sustentado a 

avaliação de risco que tem contribuído para a identificação das vias onde se aplicam, traduzidas no conteúdo da 

Portaria n.º 331-B/98, de 1 de junho e dos documentos legais que aprovam as alterações posteriores a que foi sujei-

ta, procedeu a idêntico exercício para novas vias de circulação, entretanto construídas e ainda não classificadas, 

nomeadamente, vias de acesso a Lisboa e ao Porto. 

Deste trabalho resultou a classificação da A28: Viana do Castelo – Porto, no troço entre a Arrábida e a A4 – des-

te modo, no relatório técnico apresentado pelo GT à Comissão, esta via verá aplicada também as “Restrições nas 

vias de acesso a Lisboa e Porto”, que a Portaria define: 

- É também proibida a circulação dos veículos a que se refere a presente portaria, às segundas-feiras, entre 

as 7 e as 10 horas, salvo nos meses de Julho e Agosto, nas vias de acesso às cidades de Lisboa e Porto a 

seguir indicadas e apenas no sentido de entrada naquelas cidades. 

Apesar desta formulação geral, uma parte mínima deste percurso (~3km) tem um impacto relevante na capacidade 

logística da atividade de transporte de combustíveis, pois é o acesso mais directo à Refinaria da Petrogal (situada na 

Boanova, a sul da cidade do Porto).  

Assim, a aplicação sem condicionantes da restrição na A28 (Viana do Castelo-Porto), entre a Arrábida e a A4, 

aos veículos que transportam combustíveis, que vão carregar na refinaria, implica que, em vez de um percurso de 

~3,3 km em zonas de velocidade reduzida (80 km/h e 70 km/h): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

se tenha de encontrar alternativas, que neste caso representam percursos mais extensos, através de estradas 

nacionais.  

Nestes não há restrições definidas pelo que a velocidade limite, de acordo com o Código da Estrada (limites 

de via e limites de circulação de veículos pesados que transportam mercadorias perigosas), pode até ter valores 

superiores aos que estão definidos para aquele troço da A28, o que representará sempre uma maior e mais 

prolongada exposição ao risco. Estamos a referir-nos, em concreto, aos seguintes trajectos alternativos (ver 

também a figura): 

- A4 e A20, pela N13 e N14: desvio de  16 km 

 - A4 / IP1 / A20 / A1: desvio de  20 km 

 



  

 

Perante estas circunstâncias muito específicas e ponderando as suas implicações, nomeadamente as que também 

relevam do impacto económico que delas resultariam, encontramos justificação suficiente para a proposta que sub-

metemos à apreciação da CNTMP: 

- a adoção de uma condição de exceção, para que seja permitida a circulação de veículos de transporte de merca-

dorias perigosas que tenham origem ou se destinem a refinarias, naquela via classificada. 

Como proposta de redação, apresenta-se a seguinte: 

 

“Considera-se que as restrições previstas nos números anteriores não se aplicarão aos veículos que efe-

tuem transportes de: 

a) .................... 

b) .................... 

c) .................... 

d) Mercadorias perigosas que provenham ou se destinem a refinarias e a navios, e àqueles 
veículos que vão aí fazer o respetivo carregamento.” 

 


