
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 195/IX

HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE 2 

RODAS ATÉ 125 CC E COM A POTÊNCIA MÁXIMA DE MOTOR

DE 11 KW

A evolução das comunidades urbanas, com o aumento do tráfego e o 

condicionamento da circulação automóvel no centro das grandes cidades e, 

mesmo, das cidades de menor dimensão, tem determinado a adopção de 

medidas de proibição e de taxação dessa circulação, uma vez que o espaço 

urbano não comporta mais trânsito e os indícies de poluição atingem níveis 

preocupantes.

Verifica-se uma tendência generalizada para uma melhor cooperação 

entre os condutores dos motociclos e os condutores dos veículos 

automóveis, a par de uma necessidade de pacificação do meio urbano, de 

uma sensibilização para a utilização correcta da moto e de veículos 

alternativos, tendo em vista a facilidade de deslocação, a economia e o 

cumprimento de horários.

Estas considerações vêm ao encontro da Directiva 91/439/CEE, do 

Conselho, de 29 de Julho de 1991, a qual, em parte, já foi transposta para o 

nosso direito interno - maxime Decreto-Lei n.º 209/98, de 15 de Julho.

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam o seguinte projecto de resolução:



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Assembleia da República recomenda ao Governo que adopte, com 

carácter de prioridade:

A adopção de medidas que permitam e definam as condições para 

que cada condutor portador de carta B fique habilitado a conduzir veículos 

de duas rodas limitados a 125 cc e com a potência máxima de motor de 11 

Kw.

Palácio de São Bento, 27 de Novembro de 2003. Os Deputados: 

Guilherme Silva (PSD)— Maria Ofélia Moleiro (PSD)— Rodrigo Ribeiro 

(PSD) — Fernando Pedro Moutinho (PSD) —   

João Carlos Barreiras Duarte (PSD) — Miguel Anacoreta Correia (CDS-

PP) — Cruz Silva (PSD) — João Gago Horta (PSD) — Jorge Nuno Sá

(PSD) — Telmo Correia (CDS-PP) — Diogo Luz (PSD) — Maria João 

Fonseca (PSD) — Paulo Batista Santos (PSD) — José Manuel Ribeiro

(PSD) — Miguel Miranda (PSD) — Gonçalo Capitão (PSD) — Bruno 

Vitorino (PSD) — Pedro Duarte (PSD) — João Pinho de Almeida (CDS-

PP) — Ricardo Fonseca de Almeida (PSD) — Jorge Pereira (PSD) —

Isabel Gonçalves (CDS-PP) Fernando Penha (PSD)— Bessa Guerra (PSD)

— Miguel Frasquilho (PSD).


