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REGULAMENTO
DO EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE REBOQUE DE
EMBARCACOES E NA VI OS NO PORTO DE LISBOA
;
!

Artigo 1.°
Da prestag80do servigode reboque

V
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A APL - Administrag80do Porto de Lisboa, S.A. escolhe, ao abrigo do disposto no
n.o2, do art.O4.°, do Decreto-Lein.O75/2001,de 27 de Fevereiro,como regime que
melhor se adequa a situag80 concreta do porto de Lisboa 0 regime de
licenciamento.
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Artigo 2.°
Objecto
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Constitui objecto do presente Regulamentodar cumprimentoao disposto no art.o
14.° do Decreto-Lein.O75/2001,de 27 de Fevereiro,nos termos do qual competea
APL

-

Administrag80 do Porto de Lisboa, S.A. regular 0 processo de licenciamento,

os direitos e os deveres dog titulares de licenga, e fixar as taxas devidas pelo
exerclcio da actividade de reboque de embarcagoes e navios na sua area de
jurisdig80.
Artigo 3.°
Das garantiasdo exerclcio da actividade

'-

1. As entidades licenciadas devem dar garantias de possulrem frota adequada
para assegurar a qualidade do servigo publico e a capacidade de interveng80
que as habilitem ao cumprimentodo dever de colaboragao com a autoridade
portuaria e demais entidades competentes no que respeita a prevengao de
sinistros e de situagoesde emergenciae de segurangano porto.
2. 0 disposto no numero anterior deve, ainda, garantir a satisfag80 das
necessidades do porto de Lisboa para fazer face a situagoes de perigo de
embarcagoesou navios que se encontrem na area de jurisdigao do porto e,
sempre que posslvel, na area de jurisdig80 nacional, considerando-seque esta
garantia constitui uma imposigaodo dever de cooperag80consagradono n.o2,
do art.O5.°, do Decreto-Lein.o75/2001,de 27 de Fevereiro.
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Artigo 4.°
Do requerimento
1. 0 requerimento para 0 licenciamento devera ser instruido com os seguintes
documentos:
a) A identifica980 completa do requerente;
b) A identifica980 do responsavel tecnico com experiencia adequada;
c) A identifica980 dog rebocadores que a entidade a licenciar se propoe sediar
e utilizar no porto de Lisboa, e respectivas caracteristicas tecnicas;
d) C6pia do cart8o de pessoa colectiva ou de contribuinte fiscal;
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e) Informa980 sabre 0 volume de neg6cios previsto, caso se trate do primeiro
ana do exercfcio da actividade de reboque;
f) Certid80 do registo comercial, no caso de se tratar de sociedade comercial;
g) 0 numero de contribuinte fiscal e 0 c6digo da Reparti980 de Finan9as do
domicflio fiscal;
h) Certificados dog registos criminais e comerciais referentes as pessoas
encarregadas da administra980, gerencia ou direc980, comprovativos da
inexistencia dog seguintes factos:
. Proibi980 legal do exercicio do comercio;
. Inibi980 do exercicio do comercio par ter sido decretada a falencia,
enquanto n80 for levantada a inibi980 e decretada a reabilita980;
i) Declara<;aoemitida pelo Instituto de Gest80 Financeira da Seguran9a Social,
comprovativa de que a requerente n80 e devedora de contribui90es a
Seguran9a Social;

J

j) Declara980 emitida pela Reparti980 de Finan98s do domicflio fiscal,
comprovativa de que a requerente n80 e devedora de impastos ao Estado;
k) C6pia do pedido de celebra980 do contrato de segura no valor de, pelo
menDs, ~ 500.000,00, para cobertura da responsabilidade civil decorrente
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do exercicioda actividadede reboque,par danosculposamente
causadosa
autoridade portuaria ou a terceiros e par ac90es ou omissoes suas ou do seu
pessoal, na realiza980 de qualquer opera<;ao a seu cargo, au, no
desempenho das respectivas fun90es, as infra-estruturas, instala90es e
equipamentos portuarios;
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I) Gaugao prestada nos termos do art.o 11.0 do Decreto-Lei n.O 75/2001, de 27
de Fevereiro.
2. Gaso naG se trate do primeiro ana do exercicio da actividade de reboque 0
requerimento devera, ainda, ser instruido com estatlstica da utilizagao das
embarcagoes empregues, par dia, nos tres meses imediatamente anteriores a
entrega do mesmo.
Artigo 5.°
Validade das licengas

"-'

As licengas sac validas par um ana, podendo ser renovadas, par iguais periodos, a
pedido dog interessados que satisfagam todos os requisitos exigidos para 0
licenciamento.
Artigo 6.°
Revogagao da licenga
Para efeitos do disposto no n.O2, do art.o 10.°, do Decreto-Lei n.o 75/2001, de 27 de
Fevereiro, considera-se
violagao reiterada, durante 0 mesmo ana civil, a
condenagao pela pratica de tres infracgoes efectivamente punidas com coima de
cuja aplicagao ja naG caiba recurso.
Artigo 7.°
Do processo de revogagao

~

0 processo de revogagao sera instaurado oficiosamente pela autoridade portuaria,
sendo obrigat6ria a audigao da entidade que seja objecto do mesmo, a qual tera de
responder, no prazo maxima de 10 dias, contados a partir da data da notificagao,
sob pena de, naG 0 fazendo, ser determinada, de imediato, a revogagao da licenga.
Artigo 8.0
Novo licenciamento
As entidades que tenham sido objecto da revogagao das licengas concedidas pel a
autoridade portuaria para 0 exercfcio da actividade de reboque de embarcagoes ou
navios s6 poderao voltar a fazer novo pedido de licenciamento, decorridos 12
meses ap6s a data da comunicagao da respectiva revogagao.
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Artigo 9.°
Direitos e deveres

.

1. As entidades licenciadas para 0 exercfcio da actividade de reboque de

'

embarca90esau navias, no porto de Lisboa,tern direito a:
a) Aceder, em igualdade de condi90es com as demais entidades licenciadas,
aDs espa90s portuarios disponfveis que sejam indispensaveis ao exercfcio
plena da sua actividade e a solicitar a adoP980de medidas da competencia
da autoridade portuaria necessarias para garantir 0 gazo plena dog direitos
resultantesdo respectivolicenciamento;
b) Requerera autoridade portuaria as certidoesdog facias ou elementosque, a
seu prop6sito,constemdog respectivosregistos.
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2. As entidades licenciadas para 0 exercfcio da actividade de reboque de
embarca90esou navios est80 especialmenteobrigadas, perante a autoridade
portuariae terceiros:

'~~~N;'C:"

a) A exercer a sua actividade nos termos da lei e das directrizes e ordens
relativas ao funcionamento do porto e a utiliza980 dog seus espa90s,
emanadas da autoridade portuaria e maritima competentes, de maneira a
contribuir para a operacionalidadee eficacia do porto, hem como para a sua
valoriza980comercial;
b) A pagar as taxas legais relativas a licen9a de actividade e ao usa das areas
do domfniopublicoquesejamfixadaspelaautoridadeportuaria;
c) A cooperar no estabelecimenta de medidas tecnicas e administrativas
tendentes a melhoria da qualidade do servi90 a prestar, a optimiza980dog
custos e a transparenciade pre90s;
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d) A prestar as informa90estecnicas respeitantesas opera90esrealizadasou a
realizar, sempre que solicitadas, e hem assim todos os dados estatlsticos e
previsoesde presta980de servi90s;
e) A sujeitar-se a fiscaliza980 dog agentes credenciados da autoridade
portuaria em tudo quanta respeite a comprovac;;aodo preenchimento
continuadodog requisitosde acesso ou do exercfcioda actividade;
f) A comunicar a autoridade portuaria todas as altera90es que se verificarem
nos seus estatutos ou pacta social, administra980,gerencia ou direc980 e
nos demais elementos que serviram de pressupostos ao respectivo
licenciamento;
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g) A dotar 0 pessoal afecto a actividade de um cartao de identificagao com
fotografia do qual conste 0 nome do seu titular e a respectiva assinatura, 0
nome da entidade empregadora, a data e 0 carimbo da APL, S.A., que
exibira em local bem vislvel durante 0 exerclcio das suas fungoes na area
portuaria;
h) A indicar pelo menDs um numero de telefone de um ou mais responsaveis
que possam ser contactados, em qualquer momenta, para resolver quaisquer
situagoes que eventual mente surjam no decurso do exerclcio da actividade;

"'-

i) A indicar, ate 31 de Outubro de Gada ana, os meios, 0 tipo e matrfculas das
viaturas e embarcagoes que ira utilizar no exerclcio da actividade no porto no
ana seguinte, bem como comunicar, imediatamente, quaisquer alteragoes
que eventual mente ocorram.
Artigo 10.°
Taxas devidas a autoridade portuaria
As entidades licenciadas para 0 exercfcio da actividade de reboque, no porto de
Lisboa, ficam obrigadas ao pagamento de uma taxa anual indivislvel pelo exercfcio
da mesma, a fixar pelo Conselho de Administragao da APL, S.A., que sera
actualizada par deliberayao do mesmo 6rgao, para alem de outras taxas ou
encargos que sejam devidos nos termos legais ou regulamentares.
Artigo 11.°
Servigo publico

"-'

1. Para efeitos do disposto no art.o 5°, do Decreto-Lei n.o 75/2001, de 27 de
Fevereiro, deverao as entidades que exergam a actividade de reboque elaborar,
entre si, escala de servigo de prevenyao das ocorrencias nele previstas, a
submeter a aprovagao da autoridade portuaria.
2. As condigoes materia is em que tais operay6es serao efectuadas poderao ser
objecto de um protocolo a celebrar entre as entidades licenciadas e a autoridade
portuaria.
3. 0 disposto no numero anterior nao prejudica os salarios de salvayao a que os
salvadores tenham direito.
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Artigo. 12.0

Requisigaodo servigo
1. Na area de jurisdigao da APL, S.A. e facultativa a utilizagao de rebocadores,
salvo nos casas em que, par previsao do regulamentode exploragaodo porto
ou par determinagao das autoridades portuaria ou maritima, seja a mesma
considerada obrigat6ria, para a assistencia a embarcagoes ou navios, par
motivo das caracteristicasda carga que transportam,de deficiencias mecanicas
ou exiguidade dog espagos de manobra, da natureza dog locais de
estacionamento, condigoes meteorol6gicas e, em geral, condigoes de
seguranga.

-

2. 0 dispostono presenteRegulamentoe, em particular,0 referidono numero

V

anterior, naGprejudica a competenciado comandanteda embarcagaoou navio
para definir 0 numero de rebocadores e/ou a potencia necessaria, face ao
servigo a executar,tendo em consideragaoas caracteristicasdaqueles, local de
estacionamentoe condigoes meteorol6gicase de mare, e os demais USCgdo
porto.
3. gem preju/zo dog prinG/piGsenunciados nos numeros anteriores, deverao as
entidades licenciadassubmeter a aprovagaoda autoridade portuaria, no prazo
de tres meses a contar do licenciamento ou da entrada em vigor deste
Regulamento,no caso das entidadesque ja se encontrema exercera actividade
de reboque e tenham comprovado possuir os requisitos exigidos para 0
licenciamento, um Regulamento de Exploragao, do qual deverao constar
designadamente:
a) As normas procedimentais inerentes a realizagao das operagoes e as
prestagoesdog servigos;

J

b) 0 horario de funcionamentoda entidade licenciada;
c) As normasde segurangadog rebocadores;
d) Os meios de informagaoao dispor dog utentes.

Artigo 13.0
Estacionamentoe acostagem
1. 0 estacionamento e acostagem da frota autorizada a prestar 0 servigo de
reboque sera semprefeito nos locais facultados pela autoridadeportuaria,tendo
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em aten<;ao as limita<;oes existentes no porto, e de acordo com os termos e
condi<;oes a fixar na licen<;a.
2. A autoridade portuaria reserva-se 0 direito de, a qualquer momenta,
desacostagem
ou a mudan<;a de posta de acostagem de
rebocadores, sempre que razoes de interesse portuario 0 justifiquem,
custos destas mudan<;as da exclusiva responsabilidade
das
proprietarias ou operadoras dog rebocadores.

ordenar a
quaisquer
sendo os
entidades

Artigo 14.0
Regulamento de tarifas
'-'

1. As entidades licenciadas deverao submeter a aprova<;ao da autoridade
portuaria, no prazo de ires meses a contar do licenciamento ou da entrada em
vigor deste Regulamento, no caso das entidades que ja se encontrem a exercer
a actividade de reboque e tenham comprovado possuir os requisitos exigidos
para 0 licenciamento, um Regulamento de Tarifas, do qual deverao constar
designadamente:
a) Valores maximos das tarifas inerentes
exercidas no ambito da licen<;a;

as actividades

de servi<;o publico

b) Procedimentos para a sua determina<;ao e cobran<;a;
c) Sistema e suportes para informa<;ao e divulga<;ao das tarifas;
d) Meios ao dispor dog utentes para esclarecimento e reclamagao.
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2. As tabelas de tarifas a praticar pelas entidades licenciadas deverao ser par elas
devidamente publicitadas.
Artigo 15.0
Omissoes
Compete ao Conselho de Administragao da APL, S.A. suprir as omissoes que 0
presente Regulamento, porventura, contenha.
Artigo 16.0
Entrada em vigor
Este Regulamento entra em vigor no dia 1 de Julho de 2003
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