
 

Braukšanas ierobežojumi Portugālē 2023. gadā 

 

 
Portugālē nav noteikti braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās. 

 

Citi ierobežojumi 

 

1. Transportlīdzekļi: 
Transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3.5 tonnām, kas pārvadā bīstamās 
kravas (ADR).  

 

1.1. Aizliegums 

 

Piektdienās, svētdienās, valsts noteiktās svētku dienās un dienās pirms 

valsts noteiktām svētku dienām no plkst. 18.00 līdz 21.00. 

 

 

 

 

1.1.1. Ceļa posms EN6 starp Lisbon un Cascais 
EN10 starp Infantado un Vila Franca de Xira 
EN14 starp Maia un Braga 

IC1 starp Coimbrões un Miramar 

EN209 starp Porto un Gondomar  

EN1 starp Carvalhos un Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio) 

EN101 starp Braga un Vila Verde 

IC4 (EN125) starp São João da Venda un Faro  

EN125 starp Faro un Olhão 

 

 
2. Transportlīdzekļi: 

Transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3.5 tonnām, kas pārvadā bīstamās 
kravas (ADR). 

2.1. Aizliegums 
Lisabonas un Porto pilsētu pievadceļi pirmdienās no plkst. 07.00 līdz 

10.00, izņemot jūlija un augusta mēnešus. 

2.1.1. Ceļa posms A1 starp Alverca un Lisboa 
A5 starp CREL krustojumu un Lisboa 
A8 starp Loures un Lisboa 

IC19 starp CREL krustojumu un Lisboa (Damaia)  

EN6 starp Cascais un Lisboa 
EN10 starp Vila Franca de Xira un Alverca 
IC22 A9 savienojums ar Odivelas 
A3 starp krustojumu ar IC24 un Porto 
A28  starp Arrábida tiltu un A4 
A4 starp krustojumu ar A3 un Matosinhos 
EN13 starpn Moreira un Porto 

EN209 starp Gondomar un Porto  

EN222 (ER) starp Avintes un Porto 

A20                   starp Freixo tiltu un A3 

 

3. Transportlīdzekļi: Bīstamo kravu (ADR) cisternpārvadājumi ar transportlīdzekļiem, kuru 
pilna masa pārsniedz 3,5t. 

3.1. Aizliegums 
Svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās no 00.00 līdz 24.00 

(kā arī braukšanas aizliegumi, kas uzskaitīti 1.1. un 2.1. punktos). 

  



3.1.1. Ceļa posms 

 

3.1.1.1. Izņēmumi 

Viss autoceļu tīkls. 

 

Šie braukšanas aizliegumi neattiecas uz valsts svētku dienām, kas sakrīt 
ar kalendāro sestdienu vai pirmdienu. 

4. Transportlīdzekļi: Transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3.5 tonnām, kas pārvadā bīstamās 
kravas (ADR). 

4.1. Aizliegums 
Katru dienu, ieskaitot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktas svētku 
dienas no 05.00 līdz nākošās dienas 02.00 (pārvadājumus atļauts veikt no 
02.01 līdz 04.59). 

4.1.1. Ceļa posms 25. Aprīļa tilts (Tagus tilts) 

5. Transportlīdzekļi: Transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3.5 tonnām, kas pārvadā bīstamās 
kravas (ADR). 

5.1. Aizliegums Visu gadu (izņēmuma atļaujas netiek izsniegtas) 

5.1.1. Ceļa posms Bīstamo kravu pārvadājumi tuneļos ierobežoti balstoties uz tuneļu 
izmantošanas ierobežojumu kategoriju, kas piešķirta atbilstoši ADR I 
pielikuma 1.9.5. daļai. 

Ierobežojumi, kas paliek nemainīti - Automaģistrāles A23 tuneļi : 
· Gardunha tunelis dienvidu virzienā, nobrauktuve Fundão Sul (km 158.1) 
· Gardunha tunelis ziemeļu virzienā, nobrauktuve Castelo Novo  
(km 148.8) 

NB: 1500m pirms tuneļa uzstādīta ceļazīme, kas norāda apbraucamo 
ceļu. 

6. Izņēmumi Izņēmumi tiek piemēroti visiem 1., 2. un 3. punktā minētajiem ceļu 

posmiem: 

• bīstamās kravas, kas paredzētas publiskām vai privātām veselības 
aprūpes iestādēm; 

• bīstamās kravas, kas paredzētas bruņotajiem spēkiem vai policijai; 
• lidostu un ostu darbības nodrošināšanai paredzētās degvielas 

pārvadājumi; 
• degviela, kas tiek transportēta uz Valsts ārkārtas situāciju un civilās 

aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo gaisa resursu centru un 
loģistikas atbalsta bāzi; 

• bīstamās kravas, kas tiek pārvadātas uz/no rafinēšanas rūpnīcām un 
kuģiem; 

• sašķidrinātas dabasgāzes pārvadājumi autonomu gāzes vienību 
darbības  (UAGNL) nodrošināšanai; 

• stratēģisko rezervju pārvadājumiem enerģijas krīzes gadījumā, 
saskaņā ar 16. decembra dekrēta likumu 165/2013. 

Izņēmumi, kas tiek piemēroti visiem 1., 2. un 3. punktā minētajiem ceļu 

posmiem: 

• Trīs dienu laikā pirms streika sākuma, kas ietekmē degvielas 
piegādi, un visā streika laikā līdz tā beigām, ieskaitot laiku, kas 
nepieciešams, lai atjaunotu normālu degvielas piegāžu 
regularitāti. 

• Periodā, kurā ir spēkā trauksmes vai ārkārtas situācija, kas 
izsludināti saskaņā ar Civilās aizsardzības pamatlikuma 
noteikumiem, kas apstiprināti ar 3.jūlija likumu Nr.27/2006. 

• Laikā, kad ir spēkā enerģētikas krīzes situācija, kas pasludināta 
saskaņā ar 7. aprīļa dekrēta-likuma Nr. 114/2001 3. pantu. 



7. Īpašās atļaujas IMT (Mobility and Transport Institute) var izsniegt īpašās pārvadājumu 
atļaujas transportlīdzekļiem: 

• tādos gadījumos, kad 2.1.1. un 3. punkta aizlieguma laikā tiek 

veiktas iekraušanas operācijas ražotnēs, vai noliktavās, un piekļuvei 

jāizmanto ceļa posms uz kuru attiecas aizliegums. Papildus 

noteikums – ceļa posmam uz kuru attiecas aizliegums jābūt 

savienotam ar citu ceļa posmu, uz kuru ierobežojumi neattiecas; 
• gadījumos, kad jāveic bīstamo kravu pārvadājumi, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu ražotņu darbību; 
• gadījumos, kad publisku apstākļu dēļ kravas pārvadājums ir 

neatliekams un steidzams. 

IMT, I.P. var lūgt Portugāles kompetentajām iestādēm sniegt atzinumu 

par pārvadājuma nepieciešamību un steidzamību. 

Jautājumos, kas saistīti ar īpašajām atļaujām vērsties “IMT, I.P.” tel.: 

(+351 21) 794 90 00. 

 

Piesakoties īpašai atļaujai jāuzrāda sekojoši dokumenti un jāsniedz sekojoša 

informācija: 

 
• īpašie apstākļi, kas ir pieprasījuma iemesls; 
• kravas nosūtītājs un saņēmējs; 
• kravas iekraušanas un izkraušanas vietas; 
• 4.1. punktā noteiktajā gadījumā, informācija par transportlīdzekļa 

valsts reģistrācijas numurzīmi un norāde par dienām un stundām, kad 
paredzēts veikt pārvadājumu; 

• kravas saraksts, kurā norādīta ADR bīstamības klase/-s, UN 
identifikācijas numurs/-i un pilns nosaukums/-i; 

 

IMT, I.P. tīmekļa vietnē publicēta informācija par īpašās atļaujas 

saņemšanas nosacījumiem. 

IMT, I.P. direktoru padome apstiprina īpašās atļaujas paraugu, kā arī tai 

pievienotos  dokumentus. 

Ārkārtas gadījumā transportlīdzeklis var pārvietoties bez IMT, I.P. 

piešķirtas atļaujas, ja: 

• atļaujas pieprasījums iesniegts IMT, I.P., pirms pārvadājuma 

uzsākšanas; 

• reģiona kompetentās iestādes, kuru teritorijās tiks veikts 

pārvadājums, ir rakstiski apliecinājušas, ka neiebilst pret 

pārvadājuma veikšanu. 



 

8. Valsts noteiktās 

svētku dienas 2023. 

gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielākās reģionālās 

svētku dienas 
 
 
 

1. janvāris  Jaunais gads 

21. februāris              Karnevāls (*izvēles brīvdiena) 

7. aprīlis  Lielā piektdiena 

9. aprīlis  Lieldienas 

25. aprīlis  Atbrīvošanas diena 

1. maijs  Darba svētki 

8. jūnijs  Corpus Cristi 

10. jūnijs       Neatkarības diena 

15. augusts  Debesbraukšanas diena 

5. oktobris   Republikas dibināšanas gadadiena 

1. novembris  Visu svēto diena 

1. decembris  Neatkarības diena 

8. decembris  Jaunavas Marijas diena  

25. decembris Ziemassvētki 

 

Piezīme*: Neskatoties uz to, ka brīvdiena kopumā nav obligāta, balstoties 
uz Portugāles valsts darba koplīgumu, transporta sektoram tā ir obligāta 
brīvdiena. 21. februārī nav noteikti braukšanas ierobežojumi. 

 

 

13. jūnijs    Lisabona 

24. jūnijs    Porto 

29. jūnijs    Évora 



Vietējās nozīmes transporta aizliegumi 

Lisabona 

Kravas iekraušana un izkraušana, transportlīdzekļiem ar pilnu masu zem 19t, darbdienās atļauta no 

plkst. 20.00 līdz 8.00.  

Ārpus iepriekšminētā laika posma, vai cita veida transportlīdzekļiem, informāciju par 

transportlīdzekļa novietošanas iespējām jāsniedz kravas saņēmējam/nosūtītājam. 

Ierobežojumu zonā uzstādītas attiecīgas ceļazīmes. 

Uz visām gājēju ielām pilsētas teritorijā aizliegta kravu iekraušana un izkraušana. Informāciju par 

transportlīdzekļa novietošanas iespējām jāsniedz kravas saņēmējam/nosūtītājam. 

 

 

Porto 

Smagajiem kravas transportlīdzekļiem, noteiktās Porto zonās, aizliegts tranzīts, kā arī iekraušanas un 

izkraušanas operācijas laika posmā no plkst. 8.00 līdz 10.00 un no 17.00 līdz 19.30.  

Citas pilsētas 

Smagajiem kravas transportlīdzekļiem noteiktas aizliegumu zonas arī citās pilsētās. Par aizlieguma 

spēkā esamību, konkrētā zonā, informē ceļazīmes. 

 

Avots: ANTRAM, februāris 2023 

Informācija iegūta: www.iru.org  

 

 

 

http://www.iru.org/

