
 

 

N/Ref. 48/13                                                    Angra do Heroísmo, maio de 2013 

 

Assunto: Levantamento de viaturas no Porto da Praia da Vitória 

 

A Comissão de Automóveis da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo reuniu com o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres e com a Guarda Nacional Republicana, com o objetivo de 

uniformizar os procedimentos relativamente aos documentos necessários para levantamento de viaturas 

no Porto da Praia da Vitória. 

 

Assim, para levantamento dos veículos no Porto da Praia da Vitória, estes devem fazer-se acompanhar dos 

seguintes documentos: 

- Documentos originais do veículo; 

- Comprovativo da Inspeção Periódica Obrigatória; 

- Seguro da viatura ou de garagista. 

 

Caso não estejam disponíveis os documentos originais, devem solicitar uma guia provisória ao Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres. Para evitar uma deslocação ao IMTT serão aceites cópias da guia 

enviadas por fax ou email. Nos casos em que por algum contratempo não seja possível levantar a viatura na 

data prevista, será aceite a correção da data na guia desde que carimbada pelo Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres. 

 

Relativamente ao comprovativo de Inspeção Periódica Obrigatória, à falta da folha original, será aceite uma 

cópia ou a vinheta. Caso o veículo não se faça acompanhar deste documento, poderá o Guarda de serviço 

solicitar essa informação, via telefone, ao Posto da Praia da Vitória onde poderá ser consultada online. 

 

Aquando da compra do veículo, caso haja dúvida por parte do stand relativamente à situação da IPO, este 

poderá também solicitar esta informação, via telefone, ao Posto da Guarda Nacional Republicana da Praia 

da Vitória. 

 

As viaturas que não tiverem a situação da IPO regular, só podem sair do porto da Praia da Vitória em 

reboque. A Camara do Comércio está a negociar com os operadores do sector para conseguir condições 

mais vantajosas quando seja necessário recorrer a este serviço. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 


