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Bélgica
Zona de emissões poluentes reduzidas (LEZ)

As autoridades belgas acabam de anunciar que a partir do dia 1 de fevereiro de 2017, será
implementada na cidade de Antuérpia uma zona de emissões poluentes reduzidas (LEZ). Esta
medida irá obrigar ao registo dos veículos menos poluentes (Euro III com filtro de partículas,
ou superior) e ao pagamento de uma taxa para os veículos de norma Euro III (sem filtro de
partículas) para poderem circular na LEZ de Antuérpia.

Quanto aos veículos mais poluentes, i.e. de norma Euro II ou inferior, foram criadas algumas
exceções, que permitem, mediante o pagamento de uma taxa, oito entradas na LEZ durante
um ano.

A LEZ de Antuérpia à lupa…
1. Entrada em vigor: 1 de fevereiro de 2017.
2. Área afetada: A zona de emissões poluentes reduzidas (LEZ) de Antuérpia abrange o
centro da cidade e parte da sua margem esquerda. A LEZ encontra-se devidamente sinalizada
no local através de sinalização vertical (ver mapa).

3. Veículos afetados pela LEZ: A norma Euro do veículo irá determinar se o mesmo se
encontra autorizado ou não a circular dentro da LEZ. A categoria Euro do veículo poderá ser
verificada no Documento Único. Caso a categoria Euro não se encontre no Documento Único
do veículo, será a data da primeira matrícula que irá determinar a mesma (consultar a
categoria Euro em que o veículo se encontra) ou outro documento que o comprove, por
exemplo, o certificado CEMT 4 (emitido pela marca ou representante) ou o certificado de
conformidade (COC).
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No quadro que se segue poderá verificar se o veículo se encontra autorizado ou não, a circular
na LEZ:
Veículos a Diesel

A partir de
01/02/2017

Euro 6/VI

Veículos a gás
natural, gasolina e
GPL
a Euro 6/VI

Acesso sujeito
registo
Euro 5/V ou EEV
Acesso sujeito a
registo
Euro 4/IV
Acesso sujeito a
registo
Euro 3/III com filtro Acesso sujeito a
de partículas
registo
Euro 3/III sem filtro Acesso sujeito a
de partículas
registo e pagamento

sujeito

a

sujeito

a

sujeito

a

sujeito

a

sujeito

a

Acesso sujeito
registo
normas Acesso interdito*

a

Euro 5/V ou EEV
Euro 4/IV
Euro 3/III
Euro 2/II

Euro II/2

Acesso interdito*

Euro 1/I

Euro I/1

Acesso interdito*

Anteriores
Euro

A partir de
01/02/2017
Acesso
registo
Acesso
registo
Acesso
registo
Acesso
registo
Acesso
registo

Anteriores
normas Acesso interdito*
Euro
Nota: *ver ponto 4 (Condições de acesso).

A informação que se segue encontra-se redigida somente para
os veículos diesel.
4. Condições de acesso:
a) Veículos sujeitos a registo:
 Veículos de norma Euro IV, V e VI;
 Veículos de norma Euro III com filtro de partículas;
b) Veículos sujeitos a registo e pagamento:
 Veículos de norma Euro III sem filtro de partículas;
 Como exceção, os veículos que não preenchem as condições de acesso (Euro II e
inferior), podem aceder à LEZ mediante um pagamento de uma taxa diária de 35
euros. Cada veículo que não satisfaça as condições de acesso, só poderá solicitar a
autorização de entrada durante oito vezes num espaço de um ano.
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5. Tarifas:


Existem três tipos de tarifas: reduzida, normal e aumentada (ver tarifas). As tarifas que
se aplicam aos veículos Euro III sem filtro de partículas correspondem às “Tarifas
normais” e as mesmas diferem consoante a categoria do veículo. Esta tarifa poderá ser
paga para um dia, uma semana, um mês, três meses, seis meses ou 12 meses.



Como exceção, os veículos que não preenchem as condições de acesso (Euro II e
inferior), podem aceder à LEZ mediante um pagamento de uma taxa diária de 35
euros. Cada veículo que não satisfaça as condições de acesso, só poderá solicitar a
autorização de entrada durante oito vezes num espaço de um ano. O passe diário
pode ser adquirido através deste link: https://lez.antwerpen.be/?Taal=en



Os veículos de norma ambiental Euro III (com filtro de partículas), Euro IV, Euro V e
Euro VI não estão sujeitos ao pagamento de qualquer tarifa.

6. Onde efetuar o registo:
a) Veículos da categoria Euro VI, V, IV, III (com filtro de partículas) e III (filtro de partículas):
 Online, através do seguinte site: https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR
Nota: além do registo, os veículos da categoria euro III sem filtro de partículas serão
sujeitos ao pagamento de uma tarifa. Esta tarifa, poderá ser paga para um dia, uma
semana, um mês, três meses, seis meses ou 12 meses.


Não consegue efetuar o registo online? Estão a ser criados pontos de apoio ao registo
em diversos locais da cidade de Antuérpia. Mais informação em:
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/lez/seances-d-enregistrement.



Será ainda possível efetuar o registo dos veículos junto dos postos de atendimento da
administração municipal da cidade. No entanto, o atendimento é efetuado somente
no idioma holandês.

b) Veículos da categoria Euro II e inferior com pagamento de tarifa: os veículos que não
preenchem as condições de acesso (Euro II e inferior), podem aceder à LEZ mediante um
pagamento de uma taxa diária de 35 euros. Cada veículo que não satisfaça as condições de
acesso, só poderá solicitar a autorização de entrada durante oito vezes num espaço de um
ano. O passe diário pode ser adquirido através deste link:
https://lez.antwerpen.be/?Taal=en

7. Sanções: Os veículos autorizados a circular na LEZ sem que tenham efetuado o devido
registo, serão classificados pelas autoridades como “não autorizados” e consequentemente
será aplicada uma coima.

8. Informações adicionais:

Poderá
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/lez

ser

consultado

o

seguinte

site

-
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