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REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO ÀS PORTAS DE MÉRTOLA (BAIXA DE BEJA) E DAS 
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 
A zona da Cidade de Beja conhecida por “Portas de Mértola” foi objeto de uma intervenção no 
âmbito do Plano Integrado de Beneficiação da Baixa de Beja, tornando este espaço mais 
aprazível e incentivador da mobilidade pedonal. 
Recentemente foram substituídas as lajes em pedra sendo necessário criar regras de utilização 
do espaço para evitar a sua degradação. 
Pretende-se com estas medidas proteger e melhorar as condições de fruição e de preservação 
daquela zona da Cidade, reduzindo o impacto negativo, estético e ambiental da circulação 
automóvel e assegurar as operações de cargas e descargas, designadamente dos 
estabelecimentos de comércio, restauração e bebidas e serviços e, ainda, potenciar a 
mobilidade pedonal de uma forma fácil e aprazível. 
 

TÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

Lei Habilitante 
 
O presente Regulamento é elaborado nos termos do disposto nos artigos 112º e 241º da 
Constituição da República Portuguesa, dos artigos 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1, alíneas k) e 
rr) da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro e dos artigos 9º, 10º, 70º e 71º do Código da Estrada. 

 
Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 
 
O presente Regulamento aplica-se a todas as vias e espaços públicos localizados na zona 
designada por Portas de Mértola, constituída pela rua Capitão João Francisco de Sousa, ruas de 
Mértola, da Branca, Lobata, Biscainha e dos Açoutados, área que é considerada de zona de 
acesso automóvel condicionado para todos os efeitos legais, designadamente previstos no 
Código da Estrada e legislação complementar. 
 

Artigo 3º 
Definições 

 
1.Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 
a) Veículo – todo o meio de transporte com locomoção autónoma; 
b) Zona de acesso automóvel condicionado – zona em que o acesso e circulação apenas são 
permitidos a determinado tipo de utilizadores e cujo controlo é exercido através de 
sinalização, complementada por meios mecânicos e ou eletrónicos. 
c) Residente – pessoa singular que habita prédio próprio ou arrendado ou detido em virtude 
de usufruto, direito de uso e habitação ou comodato, no todo ou em parte; 
d) Zona das Portas de Mértola – área constituída pela rua Capitão João Francisco de Sousa, 
ruas de Mértola, da Branca, Lobata, Biscainha e dos Açoutados. 
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Artigo 4º 

Aplicação temporal 
 
O acesso à zona das Portas de Mértola fica sujeito à aplicação do disposto no presente 
Regulamento, todos os dias do ano, 24 horas por dia. 
 

TÍTULO II 
ACESSO À ZONA DAS PORTAS DE MÉRTOLA 

CAPÍTULO I 
 

CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 
 

Artigo 5º 
Condições de acesso 

 
1. O acesso de veículos à zona de circulação automóvel condicionada só é permitido a veículos 
ligeiros de passageiros e de mercadorias, com menos de 3500 kg, exceto casos devidamente 
autorizados pela Câmara Municipal. 
2. A condicionante de acesso de veículos mencionada no número anterior é definida nos 
termos e nas condições previstas no presente Regulamento. 
3. É proibido o acesso de motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. 
4. Os veículos policiais, dos bombeiros e todos os veículos de emergência ou em missões de 
salvamento, não carecem de qualquer autorização para acederem à zona de acesso automóvel 
condicionado. 
5. Também, não carecem de qualquer autorização para aceder à zona de acesso automóvel 
condicionado, os veículos ligeiros de passageiros afetos ao transporte público, em serviço, 
designadamente os táxis. 
6. Caso a caso poderão ser autorizados a circular, nesta zona de acesso automóvel 
condicionado, veículos utilizados por deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida ou ainda 
a título excecional, os utilizados por pessoas com necessidade justificada de acederem às 
Portas de Mértola. 

 
Artigo 6º 

Locais de entrada na zona de acesso automóvel condicionado 
 
1.Os locais de entrada na zona de acesso automóvel condicionado, são os seguintes: 
a) Rua das Portas de Mértola; 
b) Terreiro dos Valentes; 
c) Praça Diogo Fernandes. 

 
Artigo 7º 

Proibição de trânsito e as operações de cargas e descargas 
 
1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua Capitão João Francisco de Sousa e 
parte da Rua de Mértola, com exceção das operações de cargas e de descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, nos dias úteis, no 
período das 7:00h às 11:00h e das 18:30h às 21:00h. 
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2. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua Capitão João Francisco de Sousa e 
parte da Rua de Mértola, com exceção das operações de cargas e de descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, aos sábados, no 
período das 7:00h às 10:00h e das 14:30h às 21:00h. 
3. Fora do horário previsto no número anterior, as operações de cargas e de descargas devem 
fazer-se nos lugares de estacionamento público criados para o efeito, nos seguintes locais: 
junto ao edifício do Banco de Portugal; Largo dos Correios; Jardim do Bacalhau e Terreiro dos 
Valentes. 
 

Artigo 8º 
Rua de Mértola (parte) e Terreiro dos Valentes 

 
1. É permitida a circulação automóvel em parte da Rua de Mértola, Terreiro dos Valentes. 
2. O estacionamento nestes arruamentos é feito nos locais devidamente marcados. 

 
Artigo 9º 

Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da Biscainha e Rua dos Açoutados 
 
1. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da 
Biscainha e Rua dos Açoutados, com exceção das operações de cargas e descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, nos dias úteis, no 
período das 7:00h às 11:00h e das 18:30h às 21:00h. 
2. É proibido o trânsito, estacionamento e paragem na Rua da Branca, Rua da Lobata, Rua da 
Biscainha e Rua dos Açoutados, com exceção das operações de cargas e de descargas de 
estabelecimentos comerciais e serviços, localizados nestes arruamentos, aos sábados, no 
período das 7:00h às 10:00h e das 14:30h às 21:00h. 
3. Exceciona-se do disposto no número anterior, as operações de cargas e descargas e 
estacionamento pelos residentes, com observância das regras previstas no Código da Estrada, 
desde que os condutores sejam titulares do selo de residente previsto no artigo 11º. 

 
Artigo 10º 

Proibição de circulação nas passadeiras de mobilidade (em mármore) 
 
Os proprietários dos automóveis ou os utilizadores de outros veículos autorizados a circular na 
zona de acesso automóvel condicionado, não podem circular, parar ou estacionar nas 
passadeiras de mobilidade, em mármore, sob pena de incorrerem na responsabilidade prevista 
no artigo 17º do presente Regulamento. 

 
CAPÍTULO II 

DIREITO DE ACESSO 
 

Artigo 11º 
Direito de Acesso de Residentes às Ruas da Branca, Lobata, Biscainha e dos Açoutados 

 
O direito de acesso à zona condicionada constitui-se mediante a atribuição de título válido, 
designadamente o selo de residente ou através de autorizações excecionais concedidas pelos 
serviços do Município. 
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Artigo 12º 

Selo de residente 
 
Os residentes deverão requerer o respetivo selo que lhes confere o acesso à zona 
condicionada, nos termos do Regulamento Municipal de Trânsito na Cidade de Beja.  

 
Artigo 13º 

Autorizações excecionais 
 
1. Podem ser emitidas autorizações excecionais, por forma a assegurar a possibilidade de 
entidades públicas e privadas, que prossigam fins de interesse relevante na zona condicionada, 
aceder a esta zona. 
2. O pedido deve ser efetuado mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal e instruído com fotocópia dos documentos atualizados, que fundamentem a 
necessidade de acesso à zona condicionada. 
3. A atribuição de autorização mencionada nos números anteriores, poderá ficar sujeita ao 
pagamento de uma taxa a aplicar nos termos previstos no Regulamento Geral de Taxas 
Municipais (RGTM) e à prestação de uma caução. 
4. A caução será imediatamente devolvida assim que os Serviços Municipais verifiquem o 
cumprimento das condições da autorização. 
 

CAPÍTULO III 
SINALIZAÇÃO 

 
Artigo 14º 

Sinalização de zona 
 
O acesso à zona das Portas de Mértola será devidamente sinalizado nos termos do Código da 
Estrada e do Regulamento da Sinalização do Trânsito. 

 
CAPÍTULO IV 

FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES 
 

Artigo 15º 
Fiscalização 

 
A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento compete à Câmara 
Municipal, através dos serviços municipais de Fiscalização, e das autoridades policiais no 
âmbito das suas competências. 
 

Artigo 16º 
Contraordenações 

 
1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, as infrações ao presente 
Regulamento serão punidas do termos do Código da Estrada e demais legislação 
complementar. 
2. A negligência é sempre sancionada. 
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3. A utilização abusiva das autorizações poderá suspender o seu direito de utilização por um 
período não inferior a 6 (seis) meses. 
 

Artigo 17º 
Responsabilidade pelos encargos de reposição do pavimento 

 
1. Os proprietários dos automóveis ou outros utilizadores de veículos, cuja circulação na zona 
de acesso automóvel condicionado for autorizada nos termos do presente Regulamento, são 
responsáveis pelos encargos provenientes da reparação dos danos que causarem no 
pavimento, designadamente por não adotarem as medidas adequadas para evitar a circulação 
nas passadeiras de mobilidade em mármore.  
2. As quantias referentes às despesas realizadas nos termos do número anterior são da conta 
do proprietário do veículo que causar o dano, que no prazo de 20 dias úteis a contar da data 
da respetiva notificação para proceder voluntariamente ao seu pagamento. 
3. Se as quantias não forem pagas voluntariamente dentro do prazo fixado no número 
anterior, são as mesmas cobradas judicialmente em processo de execução fiscal, servindo de 
título executivo a certidão, passada pelos serviços competentes, comprovativa das despesas 
efetuadas. 
 

TÍTULO III 
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 
Artigo 18º 

Proibição de ocupação das passadeiras de mobilidade 
 
A ocupação do espaço público autorizada por esta Câmara Municipal nos termos do Título III 
está sujeita ao disposto no artigo 19º do presente Regulamento Municipal, isto é, todos os 
interessados devem adotar as medidas adequadas para não ocuparem as passadeiras de 
mobilidade, sob pena de incorrerem na responsabilidade nele prevista. 

 
Artigo 19º 

Ocupação do espaço público por motivo de obras 
 
A ocupação do espaço público por motivo de obras na zona das Portas de Mértola está sujeita 
ao cumprimento das regras definidas na Secção II do Capítulo IV do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação e às disposições específicas previstas no presente Título. 

 
Artigo 20º 

Tapumes, amassadouros, andaimes e depósito de entulhos 
 
1. Em todas as obras, incluindo as obras de reparação de telhados ou fachadas confinantes 
com o espaço público é obrigatória a colocação de redes de proteção, montadas em estrutura 
própria ou acopladas aos andaimes, abrangendo a totalidade da fachada acima do limite 
superior dos tapumes, de modo a evitar a projeção de materiais, elementos construtivos ou 
detritos sobre o citado espaço. 
2. Os entulhos e materiais de obra quando acomodados em contentores próprios na via 
pública, mediante autorização da Câmara Municipal. 
3. Os entulhos têm que ser removidos diariamente. 
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4. Os amassadouros não poderão assentar diretamente sobre os pavimentos construídos. 
5. Concluída a obra, devem ser imediatamente removidos do espaço público os entulhos e 
materiais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e os tapumes quando existam. 

 
Artigo 21º 

Ocupação do espaço público com esplanadas e outro mobiliário urbano, com ou sem 
afixação de publicidade. 

 
A ocupação do espaço público com esplanadas e outro mobiliário urbano na zona das Portas 
de Mértola está sujeita ao cumprimento das regras definidas no Regulamento Municipal de 
Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda. 

 
Artigo 22º 

Ocupações ocasionais do espaço público 
 
A ocupação ocasional do espaço público, de caráter cultural ou outro com o equipamento de 
apoio, designadamente, a pintores, caricaturistas, artesãos, músicos ou outros, deve ser 
protegida em relação à área de exposição, sempre que estas estruturas possam pelas suas 
características, afetar, direta ou indiretamente, a envolvente ambiental e deve ainda dar 
cumprimento às normas técnicas para a melhoria da acessibilidade de pessoas com mobilidade 
condicionada. 
 

TÍTULO IV 
Disposições finais e complementares 

 
Artigo 23º 

Responsabilidade 
 
A Câmara Municipal não responde por eventuais danos, furtos, perdas ou deteriorações dos 
veículos ou mobiliário urbano que se encontre na zona das Portas de Mértola. 

 
Artigo 24º 

Dúvidas e omissões 
 
Os casos omissos e as dúvidas ou esclarecimentos à aplicação das disposições do presente 
Regulamento serão resolvidas pela lei geral em vigor e, na falta desta, pela Câmara Municipal. 

 
Artigo 25º 

Entrada em vigor 
 
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 

 


