Conduzir nas autoestradas de Inglaterra

Versão
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Um guia para os condutores de veículos de transporte de
mercadorias de fora do Reino Unido
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Limites de velocidade nas estradas de Inglaterra em milhas por hora
Limites de velocidade nacionais: www.gov.uk/speed-limits
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Algumas das veriﬁcações que tem de fazer antes de iniciar viagem:
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
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Documentos de transporte de que precisará

Carta de condução

Taxas de viagem
pré-pagas

Carta verde

Taxa de congestionamento

Pagamento de
imposto

Taxa de emissões

Para informações sobre os requisitos mínimos legais para conduzir em Inglaterra, consulte o site: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Para obter ajuda, ligue para a Highways England, usando o (+44) 300 123 5000.
Em caso de emergência, ligue o 999
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Para entrar no Reino Unido com o seu veículo e a respetiva carga, precisa de ter a documentação correta. Informe-se
junto das autoridades do seu país de origem. Para informações sobre as novas regras para 2021, consulte o site:
www.gov.uk e procure "new rules 2021".
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Avarias e assistência em viagem / pronto-socorro
A maioria das avarias é evitável. Veriﬁque o seu veículo antes de iniciar viagem e tenha consigo os dados da sua
empresa de assistência em viagem. Se o seu veículo estiver daniﬁcado ou parecer estar com algum problema,
tente sempre sair da autoestrada rapidamente. Se isso não for possível, siga estas instruções:
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áreas de paragem
em caso de
emergência
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Placa de
localização
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Poste de
localização

Use uma área de paragem de emergência se
conseguir chegar a uma em segurança, ou utilize a
berma se existir. Ligue as luzes avisadoras de perigo e
outras luzes, como as luzes de nevoeiro ou as luzes de presença.
Não exiba o triângulo de pré-sinalização
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Saia do veículo pelo lado esquerdo, se possível, e
aguarde em pé por trás da barreira de segurança.

Poste de
localização

Ligue para a Highways England usando o
telefone gratuito à sua disposição.
Alternativamente, use um telemóvel e ligue o
0300 123 5000. Use os postes de localização para podermos
identiﬁcar o local onde se encontra.
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Mantenha-se sempre afastado do seu veículo e do
trânsito e contacte a sua empresa de assistência
em viagem.
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Rotundas do Reino Unido: Percorra
as rotundas circulando no sentido dos
ponteiros do relógio e dê prioridade
aos veículos que vêm da direita.

Faça uma pausa:
Não se esqueça de fazer pausas.
Consulte o site: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Tenha cuidado com os ângulos
mortos: Rastreie este código QR
para aceder ao seu guia de
consulta rápida.

Estacione onde for permitido:
Em locais seguros, como espaços para
estacionamento de camiões em áreas de
serviço. Não estacione num acesso ou
saída de autoestrada nem numa berma.

Para informações sobre os requisitos mínimos legais para conduzir em Inglaterra, consulte o site: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Para obter ajuda, ligue para a Highways England, usando o (+44) 300 123 5000.
Em caso de emergência, ligue o 999
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Se não for possível sair do seu veículo com segurança, se não houver um sítio para esperar ou se sentir que
corre perigo, ligue as luzes avisadoras de perigo e ﬁque no interior do veículo com o cinto se segurança apertado.
Se tiver um telemóvel, chame imediatamente a polícia ligando o 999.
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Mantenha-se em segurança nas nossas estradas
Para mais informações, consulte o site: www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

NÃO USE
uma via de
trânsito assinalada
com um X

UM X VERMELHO SIGNIFICA QUE A VIA DE TRÂNSITO ESTÁ FECHADA

Mantenha a distância entre veículos

Não à escala

Área de paragem de
emergência
A usar apenas em
caso de emergência
Mantenha-se à esquerda e ultrapasse apenas pela direita
OS VEÍCULOS DE MERCADORIAS COM PESO SUPERIOR A 7,5 TONELADAS NÃO PODEM CIRCULAR NA VIA DE TRÂNSITO MAIS À DIREITA NAS ESTRADAS COM MAIS DE DUAS VIAS DE TRÂNSITO ABERTAS
Não à escala

Informação sobre o trânsito
Para informações sobre obras na estrada, registe-se com a Trafﬁc England:
www.trafﬁcengland.com. Os nossos agentes de trânsito prestam apoio aos utentes da
estrada e zelam pela sua segurança. Quando receber instruções deles, deve cumpri-las.

Sistema de gestão do trânsito em Kent - "Operation Brock"
Em caso de perturbação dos serviços no Canal da Mancha, é possível instalar uma
nova barreira móvel em betão utilizando um veículo especializado. Esta tecnologia foi
concebida para assegurar que a autoestrada M20 em Kent se mantém aberta em
caso de perturbação, permitindo ao mesmo tempo que a autoestrada mantenha três
vias de circulação, uma berma e limite de velocidade de 70 milhas por hora (cerca de
112,5 km/h) nos dois sentidos em condições normais de trânsito. Isto ajudará a
garantir que as mercadorias podem continuar a entrar e sair do Reino Unido. Para
obter informações sobre a barreira móvel da autoestrada M20, consulte o site:

Para informações sobre os requisitos mínimos legais para conduzir em Inglaterra, consulte o site: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Para obter ajuda, ligue para a Highways England, usando o (+44) 300 123 5000.
Em caso de emergência, ligue o 999
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https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

