Portugalia
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:
W terenie zabudowanym

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 90 lub 100 km/h

Autostrady

- 120 km/h

Prędkość minimalna na autostradach - 50 km/h
Kierowca ze stażem krótszym niż rok – 90 km/h max
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do 12 roku życia i 150 cm wzrostu nie mogą podróżować na przednich fotelach. Muszą
podróżować z tyłu, z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i
wagi. Wyjątki: samochody dwumiejscowe lub bez pasów bezpieczeństwa.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy – 0,5 promila. Przy stężeniu od 0,5 do 0,8 – mandat
250-1250 euro i zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 12 miesięcy. Przy stężeniu powyżej 0,8
promila – mandat 500-2500 euro i zatrzymanie prawa jazdy na okres od 2 miesięcy do 2 lat. Policja
ma prawo przeprowadzać testy narkotykowe.
Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania muszą być włączone w tunelach i przy słabej widoczności.
Mandaty i kary
Kierowcy zagraniczni są zobowiązani do regulowania mandatów na miejscu – gotówką lub kartą
(policja przeważnie ma terminale). W przypadku odmowy zapłacenia mandatu policja ma prawo
zatrzymać dokumenty i pojazd aż do momentu uregulowania mandatu.
Przykładowe mandaty: korzystanie z telefonu: od 120 euro; przekroczenie prędkości: 60-2500 euro,
zależnie od poziomu przekroczenia; nieużywanie trójkąta – do 600 euro; nieprawidłowe parkowanie:
60-300 euro w dzień, a nawet do 1250 euro w nocy na trasie.

Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może pociągać za sobą nałożenie klamry na kole lub
odholowanie pojazdu na koszt właściciela.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy.
Dzieci do lat 7 nie mogą podróżować jako pasażer.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) – dostępna
Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępna jest benzyna z dodatkiem ołowiowym, 98-oktanowa
Olej napędowy i LPG – dostępny
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do
Portugalii upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu
- dokument ze zdjęciem – każdy z pasażerów i kierowca musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem
- trójkąt ostrzegawczy
- kamizelka odblaskowa – nakaz używania przy wysiadaniu w sytuacji awaryjnej; brak kamizelki to
mandat w wysokości min. 60 euro, a jej nieużycie to min. 120 euro
- samochód i motocykl winny być wyposażone w dwa zewnętrzne lusterka wsteczne (jedno
umieszczone z prawej, drugie z lewej strony). Jedynie samochody osobowe, których wewnętrzne
lusterko wsteczne umożliwia doskonałą widoczność nie musi posiadać prawego zewnętrznego
lusterka wstecznego
- wyposażenie zimowe: Opony zimowe – brak przepisów. Łańcuchy śniegowe – zalecane, ale tylko
przy grubej warstwie śniegu. Opony z kolcami – zakazane.
Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Zakaz przewożenia urządzeń antyradarowych (wykrywających urządzenia kontrolne).
Zakaz przewożenia rowerów z tyłu w samochodzie osobowym.
W miastach zakaz korzystania z klaksonu poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne
ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych
państw.

