
 

 

N/Ref. 95/16                   Angra do Heroísmo, junho de 2016 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2016/A, de 

26 de abril de 2016, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, I Série, n.º 52, 

de 28 de abril de 2016, o qual veio aprovar a primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/2006/A, de 12 de junho, que estabelece o regime jurídico do transporte 

coletivo de crianças.  

 

Salientamos as seguintes alterações:  

 Âmbito de aplicação: transporte regular especializado ou ocasional de crianças e 

jovens 

O regime jurídico do transporte coletivo de crianças previsto no referido diploma passa a ser 

aplicável apenas ao transporte regular especializado ou ocasional de crianças e jovens até aos 

16 anos, em veículo ligeiro ou pesado de passageiros, por qualquer entidade pública ou 

privada.  

Eliminou-se assim a aplicação deste regime jurídico aos serviços regulares de transporte, uma 

vez que esta tipologia de serviços deve reger-se pelo regime jurídico do transporte público 

regular de passageiros, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 3/2001, de 10 de janeiro.  

 

 Requisitos de acesso à atividade 

Foram subtraídos como requisitos de acesso à atividade de transporte coletivo de crianças a 

capacidade técnica e profissional dos administradores, diretores ou gerentes da empresa, bem 

como a capacidade física e psicológica dos administradores, diretores ou gerentes, atestada 

pela direção regional competente em matéria de transportes terrestes.  

São agora requisitos de acesso à atividade a idoneidade e capacidade financeira.  

 

 Reconhecimento da capacidade técnica e profissional dos condutores 

São estabelecidas como condições para certificação da capacidade técnica e profissional dos 

condutores de transportes coletivos de crianças, de pessoas coletivas públicas ou privadas:  



 

 

 a obtenção pelo condutor de aprovação em exame, após frequência de ação de formação 

sobre as matérias a definir por portaria do membro do Governo Regional com competência 

em matéria de transportes terrestres; 

 escolaridade obrigatória; e  

 experiência de condução de pelo menos dois anos, comprovada curricularmente.   

 

Deixa de existir um regime diferenciador no reconhecimento da capacidade técnica e 

profissional dos condutores das pessoas coletivas sem fins lucrativos, aos quais era apenas 

exigido a experiência de dois anos de condução, passando estes a estar sujeitos às três supra 

referidas condições de certificação.  

 

Os condutores de pessoas coletivas sem fins lucrativos que efetuam transporte particular de 

crianças em veículo ligeiro de passageiros, dispõem até 28 de abril de 2017 para obterem o 

certificado de capacidade técnica e profissional dos condutores de acordo com as novas 

exigências. 

 

A realização de transporte coletivo de crianças por condutor não titular de certificado de 

capacidade técnica e profissional ou com certificado caducado, passa a ser punível com coima 

de (euro) 250 a (euro) 500. 

 

 Isenção de licenciamento e requisitos de acesso à atividade  

A atividade de transporte coletivo particular está dispensada de licenciamento e da 

verificação dos requisitos de acesso, independentemente de ser exercida por pessoa singular 

ou por pessoa coletiva, com ou sem fins lucrativos. 

 

Entende-se por «transporte particular» o transporte que, ainda que remunerado, assume uma 

função complementar ou acessória ao exercício do comércio ou indústria da entidade 

transportadora, seja ela pessoa singular ou coletiva, e os veículos sejam da propriedade dessa 

entidade ou por ela tenham sido adquiridos em regime de locação financeira ou de contrato 

de locação a longo prazo e sejam conduzidos por um elemento do pessoal dessa pessoa 

singular ou coletiva ou pelo próprio, no caso de pessoa singular 

 

Está assim sujeita à observância dos requisitos de licenciamento e acesso à atividade, qualquer 

entidade pública ou privada, que ofereça ao público ou a certas categorias de utentes, 



 

 

transporte regular especializado ou ocasional de crianças e jovens até aos 16 anos, em veículo 

ligeiro ou pesado de passageiros.   

 

Contudo, as pessoas singulares e coletivas que pretendam efetuar transporte coletivo 

particular de crianças devem estar munidas de um certificado emitido pela direção regional 

competente em matéria de transportes terrestres, válido por cinco anos, cujas condições serão 

definidas por portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria de 

transportes terrestres. 

 

 Altura máxima da criança para efeitos de utilização de sistemas de retenção e 

lotação 

Nos veículos pesados de passageiros as crianças com idade inferior a seis anos devem ser 

seguras por um sistema de retenção especial, devidamente homologado e adaptado ao seu 

peso e tamanho, mantendo-se esse dever nos transportes em veículos ligeiros para crianças 

com menos de doze anos de idade, desde que tenham altura inferior a 135 cm. 

Os bancos de passageiros que por construção sejam providos unicamente de cinto 

subabdominal ficam dispensados da obrigatoriedade de utilização de sistema de retenção do 

Grupo III. 

 

As crianças com idade inferior a doze anos, desde que tenham altura inferior a 135 cm, não 

podem ser transportadas nos bancos da frente, nem nos bancos contíguos à porta traseira ou 

no lugar central do banco de trás dos veículos pesados, se este ligar diretamente ao corredor 

do veículo, salvo se o transporte se fizer utilizando sistema de retenção devidamente 

homologado e adaptado ao seu tamanho e peso. 

 

 Encarregados  

Os veículos pesados de passageiros onde se efetue o transporte coletivo de crianças, em 

serviços regulares especializados, ou em serviços ocasionais, devem circular com, pelo menos, 

um encarregado, para além do condutor. Eliminou-se assim a obrigatoriedade de 

acompanhamento de um encarregado apenas quando se efetuasse o transporte coletivo de 

crianças até aos 12 anos, passando a estar sujeito a tal obrigação o transporte coletivo de 

crianças e jovens até aos 16 anos.  

 

 Entrada e saída do veículo 



 

 

Passa a ser obrigatório o acionamento das luzes de perigo quando o veículo estiver parado ou 

estacionado para tomar ou largar crianças.  

 

 Tacógrafo 

Os veículos pesados de passageiros afetos ao transporte coletivo de crianças deixam de ter de 

estar equipados com tacógrafo, aparelho de controlo dos tempos de condução, das pausas e 

períodos de repouso, devidamente homologado.  

 

 Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor a 29 de abril de 2016. A presente circular não dispensa a 

leitura do diploma que poderá consultar através no site desta Câmara do Comércio, através do 

link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1466012980.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1466012980.pdf

