
NOVAS REGRAS PARA AS ESTRADAS DA REDE VIÁRIA NACIONAL 

Conheça as contra-ordenações leves, graves e muito graves 

 

As Estradas da Rede Nacional Rodoviária têm sido regulamentadas por disposições legais 

bastante antigas e dispersas por vários diplomas, tais como a Lei 2037 de 19 de Agosto de 

1994, o DL 13/71 de 23 de Janeiro e o DL 13/94 de 15 de Janeiro. Impunha-se, assim, 

uma revisão e actualização do regime jurídico atinente à Rede Nacional Rodoviária, uma 

vez que é notória a evolução que se faz sentir neste sector. 

Foi, então, publicada a Lei 34/2015, de 27 de Abril, que aprova o novo Estatuto das 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional e que entra em vigor no dia 26 de Julho. Este 

Estatuto consagra as regras que visam a protecção da estrada e zonas envolventes, fixa as 

condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das actividades 

relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação.  

É também estabelecido no Estatuto o regime jurídico dos bens que integram o domínio 

público rodoviário do Estado e o regime sancionatório a aplicar às actividades ou 

comportamentos de terceiros que lesem esses bens ou direitos com eles conexos, bem 

como às situações de incumprimento. 

São abrangidas pelo referido Estatuto as estradas que integram a rede rodoviária nacional, 

bem como as estradas regionais, as estradas nacionais desclassificadas, ainda não entregues 

aos municípios, e as ligações à rede rodoviária nacional que se encontrem em exploração à 

data da entrada em vigor do referido Estatuto. 

Iremos aqui tratar da fiscalização e sanções aplicáveis aos comportamentos que lesem os 

bens ou direitos conexos com o domínio público rodoviário do Estado mas, para tal, 

convém aferir o que se entende por “domínio público rodoviário do Estado”: ora, diz-nos 

a alínea n) do artigo 3.º do referido Estatuto que se entende por tal conceito “a 

universalidade de direito, de que o Estado é titular, formada pelo conjunto de bens afectos 

ao uso público viário, pelos bens que material ou funcionalmente com ele se encontrem 

ligados ou conexos, bem como por outros bens ou direitos que, por lei, como tal sejam 

qualificados”. 

Vem o Estatuto, então, estabelecer que a realização de qualquer operação na área de 

jurisdição rodoviária, independentemente da sujeição a autorização prévia, licenciamento 

ou parecer, estará sempre sujeita a fiscalização da administração rodoviária (leia-se, 

Estradas de Portugal), sem prejuízo dos deveres de fiscalização que sejam atribuídos às 

entidades gestoras de infraestruturas rodoviárias (incluindo-se aqui as concessionárias e 



subconcessionárias), aos municípios ou a outras entidades cujas competências em causa 

lhes sejam atribuídas por lei.  

É ainda atribuído à administração rodoviária o poder de fiscalizar, para além do domínio 

público rodoviário do Estado e dentro da zona de respeito, as regras de protecção à estrada 

previstas no Estatuto e na demais legislação de protecção à estrada. Para o exercício de tal 

poder de fiscalização, devem as entidades gestoras de infraestruturas rodoviárias, bem 

como as forças de segurança, colaborar com a administração rodoviária, tendo o dever de 

lhe comunicar a violação ao disposto no Estatuto e demais legislação e de prestar as 

informações que lhes forem solicitadas. 

No âmbito da fiscalização e sanções é ainda estabelecido o regime das contraordenações, 

sendo as contraordenações denominadas “leves” quando praticadas por pessoas singulares, 

puníveis com coima de € 500 a € 2500 e quando praticadas por pessoas colectivas puníveis 

com coima de € 3 000 a € 10 000.  

Assim, são contraordenações leves as seguintes: danificação ou simples deslocação de 

sinalização rodoviária, órgãos de drenagem, vedações ou qualquer outro bem ou 

equipamento de apoio pertencente à estrada; construção de acessos à estrada em violação 

do disposto no artigo 50.º do Estatuto; danificação de vegetação ou das infraestruturas de 

protecção ambiental em domínio público rodoviário; incumprimento da intimação da 

melhoria de acesso existente prevista na alínea b) do n.º 3.º do artigo 51.º ou das condições 

de licenciamento, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do mesmo artigo do Estatuto; 

desrespeito por parte dos proprietários dos prédios confinantes com a zona da estrada do 

estabelecido nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 54.º do Estatuto; desrespeito pelos 

proprietários dos prédios confinantes com a zona da estrada, pelas intimações 

previstas no n.º 4 do artigo 54.º do Estatuto; construção de vedações e obras de 

contenção em violação do disposto no artigo 55.º do Estatuto; implantação ou 

instalação de infraestruturas ou equipamentos na zona da estrada em violação do 

artigo 56.º do Estatuto; violação do disposto no artigo 57.º do Estatuto; afixação de 

publicidade em violação dos artigos 59.º e 60.º do Estatuto; afixação ou colocação 

de publicidade sem licenciamento; não conservação das infraestruturas ou 

equipamentos instalados na zona da estrada; incumprimento das condições técnicas 

de reposição do solo ou subsolo, por parte da entidade responsável das obras 

referidas no artigo 66.º; início das obras ou actividades de terceiros sem a 

apresentação da caução prevista no artigo 68.º. 



Por sua vez, as contraordenações graves, quando praticadas por pessoas singulares, 

são puníveis com coima de € 1 500 a € 6 000 e quando praticadas por pessoas 

colectivas são puníveis com coima de € 12 000 a € 24 000. São contraordenações 

graves as seguintes: os actos de edificação, transformação, ocupação e uso dos bens 

compreendidos na zona de servidão non aedificandi, insusceptíveis de autorização ou 

execução nos termos do Estatuto; as construções efectuadas dentro da zona de 

servidão de visibilidade; a utilização indevida do CTR (canal técnico rodoviário) ou 

em desrespeito pelos regulamentos referidos no n.º 5 do artigo 15.º; a realização de 

obras e actividades de terceiros que interfiram com o solo, subsolo ou espaço aéreo 

da zona da estrada em violação do artigo 53.º do Estatuto; a instalação de focos 

luminosos nos prédios vizinhos ou confinantes à zona da estrada; o desrespeito dos 

actos administrativos que determinem a posse administrativa, o embargo, a 

demolição de obras ou a reposição do terreno na situação anterior previstos no 

Estatuto; e o desrespeito pelos gestores das infraestruturas não rodoviárias e 

equipamentos instalados na zona da estrada das obrigações previstas no artigo 65.º. 

Em caso de reincidência, as contraordenações graves passam a contraordenações 

muito graves, sendo puníveis com coima de € 2 500 a € 10 000, quando praticadas 

por pessoas singulares, e de € 15 000 a € 44 890, quando praticadas por pessoas 

colectivas. 

O produto obtido com as coimas aplicadas reverte em 60% para o estado e 40% 

para a entidade que promove a instauração e instrução do procedimento contra-

ordenacional. 

Se, com a prática da infracção, o agente obtiver um benefício económico calculável 

superior ao limite máximo da coima e não existirem outros meios de o eliminar, este 

limite pode elevar-se até ao montante do benefício, mas sem nunca poder exceder 

um terço do limite máximo legalmente estabelecido. 

As infracções são, ainda, puníveis a título de tentativa e negligência, sendo nesses 

casos os limites mínimo e máximo da coima reduzidos para metade. 

Ainda assim, a punibilidade das infracções não prejudica o apuramento da 

responsabilidade civil, disciplinar e criminal. 

Acresce que podem ser, ainda, aplicadas sanções acessórias, cumulativamente com a 

coima, dependendo da gravidade da contraordenação.  



Essas sanções acessórias poderão traduzir-se na perda a favor do Estado dos 

objectos pertencentes ao agente utilizados na prática da infracção, na interdição do 

exercício de profissões ou actividades que dependam de título público ou de 

autorização ou homologação de autoridade pública, na privação do direito de 

participação em ferias ou mercados, no encerramento de estabelecimento cujo 

funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença de autoridade administrativa e, 

por fim, na suspensão de autorizações, licenças ou alvarás.  

À excepção da perda a favor do Estado, as restantes sanções têm a duração máxima 

de dois anos, contada do trânsito em julgado da decisão condenatória. 

A abertura e instrução do processo contra-ordenacional e a aplicação de coimas cabe à 

administração rodoviária, sendo que, quando não liquidadas voluntariamente, as coimas 

dão azo a cobrança coerciva através de um processo de execução fiscal.  

A referida cobrança coerciva pode ser promovida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, 

nos termos de um protocolo a celebrar entre esta e a administração rodoviária. 

 

Inês Pereira de Melo 

 

 

 

 


