
 

 

N/Ref. 110/15                   Angra do Heroísmo, setembro de 2015 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO REGIME DE ACESSO E DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ALUGUER 

DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS SEM CONDUTOR – RENT-A-CAR. 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei n.º 207/2015, de 24 de Setembro, que vem 

proceder à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, que regula as 

condições de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos de passageiros sem 

condutor, também designada por atividade de rent-a-car, por pessoas singulares ou coletivas 

estabelecidas em território nacional. 

 
Das alterações do presente diploma legal destaca-se: 

 A possibilidade de o requerente que inicie a atividade ter uma permissão 

administrativa a título provisório, pelo período de nove meses, convertendo -se 

automaticamente em definitiva caso preencha todos os requisitos, à exceção do 

número mínimo de veículos. 

 

 No contrato de aluguer de veículos de passageiros sem condutor, que deve ser 

reduzido a escrito, passa a ser obrigatório a data e local do início e fim do aluguer, bem 

como as condições a observar pelo locatário aquando da entrega do veículo no 

termo do contrato, com menção clara de que a devolução do veículo com nível de 

combustível inferior ao que tinha à data do seu levantamento pode implicar a 

cobrança de determinado valor. 

 

 Nos casos em que o locatário devolva o veículo com o nível de combustível inferior 

àquele que tinha à data do seu levantamento, o locador pode cobrar um valor fixado 

de acordo com o princípio da proporcionalidade, que não ultrapasse a média dos 

custos incorridos pelo locador para o reabastecimento dos veículos, devendo a média 

ser calculada, em cada estabelecimento, tendo por base os custos relativos à afetação 

de recursos humanos e à deslocação do veículo para o reabastecimento. 

 



 

 

 Sempre que o veículo circule na via pública fora do âmbito de um contrato de 

aluguer, o condutor deverá ser portador de documento de identificação dos 

trabalhadores ou representantes legais da empresa emitido pelas associações 

nacionais de empregadores representativas do sector, em termos a definir por 

deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P. 

 
A presente lei entra em vigor no dia 29 de Setembro de 2015 e não dispensa sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1443111060.pdf. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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