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Assunto: RREEGGIIMMEE  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEE  AACCEESSSSOO  EE  PPEERRMMAANNÊÊNNCCIIAA  NNAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  DDEE  

IINNSSPPEECCÇÇÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  AA  MMOOTTOORR  EE  SSEEUUSS  RREEBBOOQQUUEESS  EE  OO  

RREEGGIIMMEE  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOOSS  CCEENNTTRROOSS  DDEE  IINNSSPPEECCÇÇÃÃOO..  

 

Caro Associado, 

 

Está a par do novo regime de acesso e permanência na actividade de inspecção técnica de 

Veículos a motor e seus reboques e do Regime de funcionamento dos Centros de Inspecção?  

 

Vimos por este meio dar a conhecer a publicação da Lei nº 11/2011, de 26 de Abril, que vem 

estabelecer o regime jurídico de acesso e de permanência na actividade de inspecção técnica 

de veículos a motor e seus reboques e o regime de funcionamento dos centros de inspecção. 

A actividade de inspecção técnica de veículos a motor e seus reboques pode ser exercida por 

qualquer pessoa, singular ou colectiva, devendo a abertura de novos centros de inspecção 

respeitar, obrigatoriamente, todos os critérios mencionados no art. 2.º da presente lei. 

A actividade de inspecção de veículos só pode ser exercida por entidades gestoras, que na 

sequência da celebração de um contrato administrativo de gestão com o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT, I.P.), adquiram o direito ao respectivo 

exercício, em centros de inspecção aprovados.  

Para efeitos do supramencionado, entende-se por entidade gestora de centro de inspecção, a 

pessoa singular ou colectiva que após a celebração de um contrato de gestão, é titular do 

direito ao exercício da actividade de inspecção de veículos. 

Os centros de inspecção são classificados de acordo com o tipo de inspecções que realizam, 

numa das categorias seguintes: 

a) Categoria A – centros de inspecção onde se realizam as inspecções para verificação 

periódica das características e condições de segurança dos veículos; 

b) Categoria B- centros de inspecção onde se realizam todos os tipos de inspecção a 

veículos, nomeadamente as inspecções para aprovação do respectivo modelo, para 

atribuição de matrícula, para aprovação de alteração de características constitutivas 

ou funcionais, para verificação periódica das suas características e das condições de 

segurança. 

 

Nos centros de inspecção podem ser realizadas inspecções facultativas, por iniciativa dos 

proprietários, para verificação das características ou das condições de segurança de veículos, 



 

 

não podendo ser realizadas outras actividades, salvo as previstas no contrato ou 

expressamente autorizadas pelo IMTT, I.P.. 

O período de funcionamento de centro de inspecções, ou qualquer alteração ao mesmo, deve 

ser comunicado ao instituto supramencionado, publicitado em sítio da Internet e afixado em 

local acessível ao público. 

Não pode ser recusado sem causa justificativa qualquer pedido de inspecção obrigatória de 

veículo dentro do período normal de funcionamento do centro de inspecção. 

A inspecção de veículos só pode ser realizada por inspectores certificados pelo IMTT, I.P., não 

podendo por centro de inspecção, ser inferior a dois e a cada linha em funcionamento 

corresponde um inspector, podendo um destes ser o director técnico do centro de inspecção. 

No caso dos centros de inspecção da categoria B, ao número mínimo de inspectores, é 

acrescido um inspector qualificado para a respectiva área complementar, entendendo-se esta 

como a zona específica dos centros de inspecção da categoria B, destinada à realização de 

ensaios não incluídos nas inspecções periódicas. 

A entidade gestora deve ter um gestor responsável perante o IMTT, I.P, por todas as matérias 

relacionadas com o contrato e pelo cumprimento das normas em vigor aplicáveis à actividade 

de inspecção de veículos. 

Para além do referido, a entidade gestora de cento de inspecção deve ter em efectividade de 

funções: 

a) Um director da qualidade, responsável pela acreditação; 

b) Um director técnico em permanência em cada centro de inspecção, responsável pelo 

cumprimento das disposições legais, técnicas e procedimentais, relativas às inspecções 

de veículos. 

 

Os directores de qualidade e técnico, devem possuir bacharelato ou licenciatura na área de 

mecânica, nomeadamente em engenharia mecânica, engenharia automóvel ou similar ou 

possuir experiência comprovada no exercício efectivo desses cargos de pelo menos seis anos. 

A fiscalização do cumprimento das obrigações no âmbito da actividade de inspecções de 

veículos cabe ao IMTT, I.P., podendo este instituto recorrer à colaboração de outras entidades 

públicas, para a realização das suas competências. 

O exercício da actividade de inspecção técnica de veículos por entidade que não disponha de 

contrato válido para o efeito, é punível com coima de €.: 1500 a €.: 3740, no caso de pessoa 

singular ou de €.: 10 000 a €.: 30 000, no caso de pessoa colectiva. 

Os centros de inspecção de veículos devem possuir livro de reclamações. 



 

 

O IMTT, I.P., desenvolve e gere uma plataforma electrónica de informação da qual devem 

constar as seguintes matérias: 

a) Agendamento electrónico; 

b) Informação sobre a data limite da inspecção dos veículos; 

c) Período de encerramento temporário dos centros de inspecção técnica de veículos; 

d) Período de funcionamento de todos os centros de inspecção técnica de veículos; 

e) Tabela de tarifas em vigor. 

 

A plataforma electrónica, deve estar disponível ao cidadão e às empresas, até ao dia 1 de 

Janeiro de 2012, sendo a sua execução definida nos termos e condições a estabelecer por 

protocolo a celebrar entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., e o IMTT, I.P.  

A plataforma electrónica de informação inclui uma área de comunicação entre os centros de 

inspecção e o IMTT, I.P., assim como ligação acessível a partir do Portal do Cidadão e do Portal 

da Empresa. 

A presente lei deve de ser regulamentada no prazo de 60 dias após a sua entrada em vigor. 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia a 2255  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001111. 

A presente circular não dispensa a leitura do Decreto-lei que pode ser consultado em 

www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio em 

(http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1306163181.pdf) 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


