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 Decreto-Lei n.º 92/2003, de 30 de abril - DGV 

No normativo interno 

 Decreto-Lei n.º 243/2012 de 9 de novembro - IMT 

Diretiva 2010/47/UE, da Comissão, de 5 de julho que veio adaptar ao progresso 
técnico a Diretiva 2000/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de 
Junho de 2000 

DIRETIVA 2014/47/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de abril de 
2014 
relativa à inspeção técnica na estrada dos veículos comerciais que circulam na 
União e que revoga a Diretiva 2000/30/CE 

> 350.000 veículos imobilizados 

Antecedentes 



Objetivos 

A segurança dos veículos (e carga) 

A proteção do ambiente; 



Instrumentos (I) 

-Inspeção técnica periódica dos veículos (instrumento principal); 
 
-Inspeção técnica na estrada (instrumento complementar); 
 
-Procedimento de matrícula que permita suspender a autorização de 
circulação rodoviária 

 
• dos veículos utilizados no transporte rodoviário comercial 
• de um veículo caso esse veículo constitua um perigo iminente para 

a segurança rodoviária 



Instrumentos (II) 

a) Veículos das categorias M 2 e M 3; 
b) Veículos das categorias N 2 e N 3; 
c) Veículos das categorias O 3 e O 4; 

Veículos Pesados 
(Afetos ao Transporte) 

ESPECIALMENTE 

…”prioridade aos veículos das empresas que 
não respeitam as normas de segurança e as 
normas ambientais”… 

O Regulamento (CE) n.º 1071/2009 exige que os Estados-Membros alarguem o 
sistema de classificação por níveis de risco criado nos termos da Diretiva 
2006/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à execução das 
regras aplicáveis em matéria de períodos de condução e de repouso de modo a 
abranger outros domínios especificados relacionados com o transporte rodoviário, 
incluindo a inspeção dos veículos comerciais 



Instrumentos (III) 

• Relatório de inspeção em formato eletrónico 
• Registo de resultados em base de dados 

• Recurso a unidades móveis de inspeção (redução 
de custos); 

• Inspetores (independentes) formados e 
qualificados; 

• Em caso de deficiência podem ser afetados custos 
aos proprietários 

• Partilha de boas práticas entre os países 
membros; 

• Organização periódica de ações concertadas de 
inspeção técnica na estrada; 



Instrumentos (IV) 

• Designação de ponto de contacto nacional 
• Monitorização 

• Inspeções técnicas na estrada, a par com 
inspeções de verificação do cumprimento da 
legislação social no domínio do transporte 
rodoviário 

• As sanções deverão ser efetivas, proporcionadas, 
dissuasivas e não discriminatórias; 



Calendário 

• Os Estados-Membros adotam e publicam, até 20 de maio de 
2017, as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente 
diretiva 

(Revisão do DL n.º 243/2012 de 9 de novembro ?) 

• Até 20 de maio de 2016, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação e os efeitos 
da presente diretiva 

• Os Estados-Membros aplicam essas disposições a partir de 20 de 
maio de 2018; 

• Sistema de classificação por níveis de risco - aplicam essas 
disposições a partir de 20 de maio de 2019 



O papel da GNR 

Velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à viação terrestre e 
aos transportes rodoviários, e promover e garantir a segurança rodoviária, 
designadamente, através da fiscalização, do ordenamento e da disciplina do 
trânsito 

…sem prejuízo das prioridades legais da sua atuação, coopera com as demais 
forças e serviços de segurança, bem como com as autoridades públicas, 
designadamente com os órgãos autárquicos e outros organismos, nos termos 
da lei 

(Lei n.º 63/2007 de 6 de Novembro) 



PENSE 2020 

Objetivo Estratégico 4 — Veículos Mais Seguros 
OO 10 — Promover a maximização da segurança do 
parque de veículos novos 
OO 11 — Promover a maximização da segurança do 
parque de veículos usados 

-Ação 27. Definir uma classificação de segurança dos veículos usados, 
promovendo a aquisição de veículos mais seguros. 

-Medida A27.96. Elaborar estudo para o estabelecimento da classificação de 
segurança para o parque de veículos usados e promover a sua utilização. 

(ANSR) 
-Ação 28. Avaliar o sistema de inspeção periódica de veículos. 

-Medida A28.97. Avaliar o sistema de Inspeção Periódica Obrigatória de 
veículos, incluindo o respetivo regime jurídico, e definir e implementar 
medidas que melhorem o desempenho do sistema (inspeções e seu 
controlo). 

(IMT) 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017) – publica o PENSE 2020 



Conclusões 

• A Diretiva representa um forte compromisso com o incremento da segurança 
rodoviária; 
 

• A Guarda Nacional Republicana está fortemente interessada neste processo; 
 

• Tem elevadas expetativas relativamente às soluções a adotar; 
 

• Atuará com rigor e sempre de acordo com a Lei; 



Questões? 



Tenente coronel 

Lourenço da Silva 

silva.jcrl@gnr.pt 


