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PORTARIA SOBRE RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA DE  

VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

 

(proposta submetida pelo representante da APETRO) 

 

O Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) é o conjunto das infraestruturas de serviço público destinadas à receção, arma-

zenamento, regaseificação e distribuição de Gás Natural.  

Estas infraestruturas obedecem a regimes específicos de natureza técnica e regulamentar cujo objetivo visa assegurar con-

tinuidade e qualidade no serviço de fornecimento de Gás Natural.  

Entre as infras-estruturas que constituem o SNGN estão as Unidades Autónomas de GNL (Gás Natural Liquefeito) que constit-

uem sistemas de armazenamento (em forma de depósitos cilíndricos com diversos volumes) que permitem abastecer redes de 

distribuição (tubagens de ligação entre os depósitos e os pontos de consumo) que por sua vez abastecem os pontos de con-

sumo (ex. mercado doméstico, escolas, lares, hospitais, hotelaria, etc.). 

Estes depósitos encontram-se instalados em zonas geográficas do país para as quais não existe ligação à rede primária ou 

secundária de transporte de gás natural. Portanto, a sua instalação e funcionamento estão dependentes da capacidade e/ou 

permissão de circulação para os transportes de GNL. A alternativa será excluir essas zonas de poderem aceder a este 

serviço e disporem de alternativas energéticas, indispensáveis ao seu desenvolvimento económico e social. 

O abastecimento regular destes depósitos é efectuado, via rodoviária, por camiões cisternas criogénicos, que efectuam os 

carregamentos no terminal de GNL em Sines. Torna-se assim necessário ponderar o tipo de restrições que possam existir e 

que impeçam a circulação destes veículos. 

Perante estas circunstâncias muito específicas e ponderando as suas implicações, nomeadamente o serviço público que es-

tas UAGs prestam às populações, encontramos justificação suficiente para a proposta que submetemos à apreciação da 

CNTMP: 

- a adopção de uma condição de exceção, para que seja permitida a circulação de veículos de transporte de GNL que      

tenham origem ou se destinem às UAGs. 

Como proposta de redação, apresenta-se a seguinte: 

 

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

portes de: 

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

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

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

d) .................... 

e) Gas Natural Liquefeito (GNL) destinado ao abastecimento de Unidades Autónomas de GNL (UAG)” 

mailto:jafranco@imt-ip.pt
mailto:jscarvalho@imt-ip.pt
mailto:cjorge@imt-ip.pt
mailto:sgarcia@imt-ip.pt
mailto:sgarcia@imt-ip.pt

