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No seguimento dos Decretos n.º 2-A/2020, de 20 de

Março e do Decreto Presidencial nº. 14-A/2020, de 18

de Março, foi ontem publicada a portaria nº. 80-A/2020

que regula o regime de prestação de serviços

essenciais de inspecção de veículos.

Esta portaria estabelece regras para o setor dos

transportes em matéria de inspeções técnicas e

periódicas dos veículos de forma a permitir que as

entidades gestoras de centros de inspeção cumpram

as obrigações previstas no âmbito dos contratos de

gestão tendo por base a necessidade de conter a

transmissão do vírus e conter a expansão da doença

COVID-19.

Salientamos as seguintes estipulações:

1. As entidades gestoras encerram os centros de

inspeção, mantendo-se o atendimento para a

prestação dos serviços essenciais, mediante

marcação.

2. As entidades gestoras informam o IMT, I. P., de

quais são os centros de inspeção que, até ao dia

30 de junho de 2020, asseguram a prestação dos

serviços essenciais.

3. São serviços essenciais os serviços de inspeção

que têm obrigatoriamente de serem realizados, por

marcação, referentes aos seguintes veículos:

a) Automóveis pesados de passageiros (M2 e

M3);

b) Automóveis pesados de mercadorias (N2 e

N3);

c) Reboques e semirreboques com peso bruto

igual ou superior 3500 kg (O3 e O4), com

exceção dos reboques agrícolas;

d) Automóveis ligeiros licenciados para o

transporte público de passageiros e

ambulâncias;

e) Reinspeções a veículos anteriormente

reprovados;

f) Inspeções para atribuição de nova matrícula de

importados usados;

g) Inspeções extraordinárias para reaver documentos;

h) Automóveis ligeiros de passageiros (M1), utilizados

para transporte internacional, para deslocação

autorizada;

i) Automóveis utilizados no transporte escolar.

Esta comunicação é de natureza geral e para fins exclusivamente informativos, não

constituindo aconselhamento jurídico a qualquer caso concreto.
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