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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

D REQUERIMENTO Número /XI( Publique-se

[XI PERGUNTA
(u /()4/ Ir

o Secretário da Mesa

Assunto: Alteração do Código da Estrada

Destinatário: Secretário de Estado da Protecção Civil
Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Surgiram no mercado veículos denominados Citycruisers, considerados velocípedes que, atenta esta
classificação, obtêm, em parte, enquadramento no Código da Estrada (CE). Assim entende o IMTT-
Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres e a Secretaria de Estado dos Transportes, que,
igualmente, considera existirem algumas restrições de circulação quando transportam mais de uma pessoa,
face às reais características do veículo.

Tais factos têm prejudicado o desenvolvimento da actividade empresarial que tenham como principal
suporte o uso de veículos, particularmente na realização de circuitos turísticos.

De acordo com o IMTT "o n"2 do art" 9° do CE proíbe genericamente o transporte de passageiros em

velocípedes, pois estipula que os velocípedes só podem transportar o respectivo condutor, salvo se forem
dotados de mais de um par de pedais capaz de accionar o veículo, caso em que o número máximo de
pessoas a transportar corresponde ao número de pares de pedais. Os velocípedes em apreço apenas
dispõem de um par de pedais ( embora com três rodas e motor auxiliar), pelo que não se enquadram no
previsto naquela disposição legal".

Face ao exposto, entende o IMTT que "só com uma alteração ao referido n"2 do art" 91° do CE poderá

(. ..)" será permitido contemplar orientações legais que viabilizam a circulação dos citycruisers, e
consequentemente, digo eu, viabilizar a actividade empresarial.

Sabe-se que o IMTT remeteu parecer nos moldes que, em síntese, se expôs, à ANSR-Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária (MAl).

Nos termos do disposto nos art°s 155° , n"3 e 156°, aI d) da CRP, do art" 12°, nO3 do Estatuto do
Deputado e ,ainda, do art° 229° do Regimento da AR, venho perguntar, por intermédio de V. Exa. , a Sua
Excl o Senhor Secretário de Estado da Protecção Civil, o seguinte:
- Está o Governo, através do Ministério da Administração Interna, a preparar alteração ao Código da

Estrada por forma a rever a situação exposta que permita viabilizar a circulação dos veículos
identificados?

-~m caso afirmativo, qual o prazo previsto para a concretização da alteração?
Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 15 de Julho de 2010.
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