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Entidade: 1.o Peticionante Abel José Barroso Guerreiro 

Assunto: pedem a “Reclassificação de veículos em portagens”. 

Deputados presentes: Deputado Relator Heitor de Sousa (BE) e Deputados Carlos Silva 

(PSD), António Eusébio (PS) e Bruno Dias (PCP). 

 

Exposição apresentada: O Peticionante informou que a Petição já passou das 7 mil 

assinaturas. 

Enquadrou experiências de passagens em portagens, que o levaram à Petição. 

Explicou existirem vários modelos de automóveis que passam da classe 1 para a classe 

2 de portagens, sofrendo o maior aumento entre todas as outras. 

Admitiu vir a ser criada nova classe para camiões longos e pesados (17 toneladas). 

 

Usaram da palavra os Senhores Deputados: 

o Bruno Dias (PCP) que interrogou sobre uma classe diferenciada para as motos; 

o António Eusébio (PS), que agradeceu a exposição clara da questão, que merece 

ser ponderada; 

o Carlos Silva (PSD), que saudou o Peticionante e agradeceu os contributos, que 

serão apreciados no GP; 

o Heitor de Sousa (BE), que interrogou sobre os critérios sugeridos para a 

reclassificação nas classes 1, 2 e 3, atendendo a que a altura do eixo não serve, 

e sobre veículos pesados de grande tonelagem e critérios respetivos. 

 

O Peticionante respondeu que os critérios de classificação actual, altura de 1,10m. só é 

usado para a classe 1 e nas outras classes este critério está ultrapassado. 

Quanto aos motociclos foi antes admitido desconto de 50% - actual 30% - mas só com 

via verde, apesar de não ter sido concretizado. 

Salientou a vantagem da circulação em autoestrada. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12714
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Concluiu o Senhor Deputado Relator Heitor de Sousa (BE), que agradeceu a exposição 

e referiu que a apreciação em Plenário só versará sobre questões da Petição e não 

sobre nova classe de portagem. 

 

 

Palácio de São Bento, em 10 de Maio de 2016 

 

 

O Assessor da Comissão 

 

(António Fontes) 


