
 
 

 

TRANSPORTES TERRESTRES 

VEÍCULOS 

Transformação de veículos 

Qualquer transformação ou mudança nas características originais do veículo deve ser 

comunicada à DRETT, que após aprovação fará o seu averbamento no Certificado de Matrícula.  

As transformações de veículos incluem a alteração de cor, a alteração de pneumáticos, a 

alteração de caixa e a colocação de películas. 

Documentos necessários: 

• DUA – Documento Único Automóvel 

• Cartão do cidadão 

• Declaração passada pela marca ou por entidade certificada pelo IMT (Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes), em caso de alteração de pneumáticos 

• Inspeção B (a realizar no Centro de Inspeções do Porto Novo), em caso de colocação 

de películas 

• Inspeção B (a realizar pela DRETT), em caso de alteração da caixa 

• Declaração do instalador, em caso de colocação de películas e de alteração da caixa 

• Pesagens do carro, em caso de alteração da caixa 

Taxa: 30 €; acresce 21 € pela inspeção no caso de alteração da caixa. 

Identificação de veículos 

A identificação de veículos inclui a regravação do número de quadro e a recolocação da chapa 

do construtor. Em ambos os casos, será necessário realizar uma inspeção B pela DRETT. 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

• DUA – Documento Único Automóvel 

• Fotografia do estado do local da gravação do n.º de quadro, no caso de regravação 

do n.º de quadro 

• Declaração passada pela marca de como aquele n.º de quadro pertence ao veículo 

em questão e a razão de deterioração da chapa, no caso de regravação do n.º de 

quadro 

Taxa: 30 €, acrescendo 21 € pela inspeção.  

Cancelamento de matrícula 

Poderá ser pedido cancelamento de matrícula nos seguintes casos: por falta de regularização de 

propriedade, por desaparecimento, por exportação para país estrangeiro, provisório e por fim 

de vida (neste caso, o proprietário deverá entrar em contacto com um Operador de Gestão de 

Resíduos (sucata) autorizado para a destruição de veículos) 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

• DUA – Documento Único Automóvel 



 
 

• Participação na PSP, em caso de cancelamento por falta de regularização de 

propriedade e por desaparecimento 

• Aditamento à participação na PSP, 6 meses após a realização da participação, em 

caso de cancelamento por falta de regularização de propriedade e por 

desaparecimento 

• Informação da propriedade, passada pela Conservatória do Registo Automóvel, a 

declarar que não tem reserva nem penhoras, em caso de cancelamento por falta de 

regularização de propriedade, por desaparecimento e por exportação para país 

estrangeiro 

• Cópia dos documentos do país de destino, já com matrícula atribuída, caso se trate 

de país da Comunidade Europeia, em caso de cancelamento por exportação para 

país estrangeiro 

• Declaração do embarque do veículo com indicação do país de destino, emitida pela 

Alfândega ou pelo transitário, caso se trate de país fora da Comunidade Europeia, 

em caso de cancelamento por exportação para país estrangeiro 

Taxa: 10 €; isento no caso de cancelamento provisório 

Atribuição /reposição de matrículas 

Incluem-se nesta atividade a reposição do cancelamento de matrícula provisório, reposição do 

cancelamento de matrícula ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 78/2008, de 6 de 

maio, a legalização de matrícula estrangeira e a atribuição de nova matrícula pela DRETT aos 

ciclomotores ou motociclos com matrícula camarária. 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão, ou outro documento de identificação 

• Número de Identificação Fiscal (português) 

• DUA, exceto no caso de reposição do cancelamento provisório 

• Certificado de inspeção B (realizada no Centro de Inspeções, no Porto Novo), em caso 

da reposição ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 78/2008 

• Documentos estrangeiros do veículo, em caso de legalização de matrícula 

estrangeira 

• Certificado de conformidade da marca, se possuir, em caso de legalização de 

matrícula estrangeira 

• Livrete do ciclomotor, emitido pela Câmara Municipal, em caso de atribuição de 

nova matrícula pela DRETT aos ciclomotores ou motociclos com licença camarária 

Taxa: 45 €; no caso de legalização de matrícula estrangeira, acresce 160 € se o veículo não 

possuir homologação nacional ou europeia; está isento no caso de reposição do 

cancelamento provisório 

Licença para transporte de mercadorias indivisíveis 

Documentos necessários 

• Cartão do cidadão 

• DUA – Documento Único Automóvel 

• Documento de inspeção 

• Seguro do veículo 

Taxa: 71 € 



 
 

Documentos apreendidos 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

• Auto de contraordenação ou guia, emitida pela PSP 

Cartão de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida 

Aplica-se apenas às seguintes situações: 

− Pessoa com deficiência motora ao nível dos membros inferiores ou superiores, com grau 

de incapacidade igual ou superior a 60% 

− Deficiente das Forças Armadas ou equiparado 

− Pessoa com multideficiência profunda, com grau de incapacidade igual ou superior a 

90% 

− Pessoa com deficiência intelectual e pessoa com Perturbação do Espetro do Autismo 

(PEA), com grau de incapacidade igual ou superior a 60% 

− Pessoa com deficiência visual com uma alteração permanente no domínio da visão igual 

ou superior a 95% 

Documentos necessários ao pedido  

• Cartão do cidadão da pessoa portadora de deficiência e representante legal 

• Atestado médico de incapacidade multiuso, passado por junta médica 

• Cartão de deficiente das Forças Armadas, se for o caso 

Taxa: 12 € 

Pedido de dístico de identificativo de veículo elétrico 

Documentos necessários ao pedido de dístico identificativo de veículo elétrico: 

• Cartão do cidadão 

• DUA – Documento Único Automóvel 

Taxa: 12 €, no caso de dístico de estacionamento para deficiente motor; isento para dístico 

identificativo de veículo elétrico 

 

MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

Incluem-se nesta atividade as Certificações de Motorista de veículos pesados CAM/CQM, de 

Motorista de Transporte Coletivo de Crianças (TCC), de Motorista de Táxi (CMT, de Condutores 

de Mercadorias Perigosas (ADR) e de Conselheiros de Segurança. 

Documentos necessários para 1ª emissão/renovação 

• Cartão do cidadão, 

• Carta de condução 

• Cópia do certificado de habilitações literárias, no caso de 1ª emissão do cartão CMT 

• Certificado de formação 

• Documento de aprovação no exame a que foi submetido (emitido pela DRETT), em 

caso de 1ª emissão dos cartões CQM, CMT, ADR e Conselheiro de Segurança 



 
 

• Registo criminal, com indicação do fim a que se destina, em caso dos cartões TCC e 

CMT 

• Atestado médico, com indicação do fim a que se destina, no caso dos cartões TCC e 

ADR * 

• Certificado de avaliação psicológica, com indicação do fim a que se destina, no caso 

dos cartões TCC e ADR * 

• 1 fotografia atualizada, em caso dos cartões CMT e ADR 

* Dispensado, se fez essa mesma demonstração há menos de 5 anos, para efeitos de emissão 

ou renovação da carta de condução. 

Taxa: isento, no caso de 1ª emissão de CQM; 30 €, no caso de renovação de CQM, 1ª emissão 

e renovação de TCC, CMT, ADR, e pedido de 2ª via 

Documentos necessários para pedidos de duplicados 

• Cartão do cidadão 

• Participação na PSP, no caso de roubo ou extravio 

• Cartão antigo, no caso de estar em mau estado 

Taxa: 30 € 

 

EMPRESAS DE TRANSPORTE (ALVARÁS E LICENÇAS) 

Transporte em táxi 

Documentos necessários para 1ª emissão/renovação de alvará  

• Cartão do cidadão, caso se trate de empresário em nome individual 

• Cartão do cidadão do(s) gerente(s), caso se trate sociedade comercial 

• Licença, apenas para renovação 

• Alvará, apenas para renovação 

• CAE, caso se trate de sociedade comercial 

• IES, página 1 a 5, apenas para renovação, caso se trate de sociedade comercial 

Taxa: 90 €, no caso de emissão inicial; 50 € + 6 € por cada cópia de alvará certificada, no caso 

de renovação. 

Documentos necessários para trocas de veículos 

• Cartão do cidadão, caso se trate de empresário em nome individual 

• Certidão da empresa, caso se trate de sociedade comercial 

• DUA do veículo novo 

• DUA do veículo que sai 

• Licença de aluguer 

• Alvará 

Taxa: 51 € + taxa variável, dependente do número de veículos a trocar 

Documentos necessários para alteração ao pacto social 

• Certidão da empresa atualizada 

• Alvará 

Taxa: 6 €, acrescendo 23 € se houver emissão de novo alvará 



 
 

Documentos necessários para averbamento de licença de táxi por transmissão efetuada 

pela câmara municipal: 

• Licença emitida pela câmara 

• Alvará do transmissor 

• Alvará do recetor 

• DUA do veículo transmitido 

Taxa: 23 €, acrescendo taxa variável dependente do n.º de veículos 

Transporte em táxis letra T 

Documentos necessários para 1ª emissão/ renovação de alvará 

• Cartão do cidadão ou certidão permanente 

• Número de identificação fiscal 

• IES, página 1 a 5, apenas para renovação de alvará 

Taxa: 90 €, no caso de emissão inicial de alvará; 50 €, para renovação 

Documentos necessários para alteração ao pacto social 

• Certidão permanente 

• Cartão do cidadão do(s) gerente(s) 

Taxa: 6 €, acrescendo 23 € se houver emissão de novo alvará 

Documentos necessários para averbamento de licença de táxi por transmissão efetuada 

pela câmara municipal: 

• Certidão permanente 

• Cartão do cidadão do(s) gerente(s) 

• Licença 

• Alvará 

• DUA do veículo transmitido 

• Escritura de habilitação de herdeiros, no caso de transmissão de licença cujo titular 

faleceu 

Taxa: 23 €, acrescendo taxa variável dependente do n.º de veículos 

Documentos necessários para inspeção B de veículos com mais de 5 anos 

• DUA 

• Alvará da empresa 

• Licença do veículo 

Taxa: 21 € 

Documentos necessários para troca de veículos 

• DUA 

• Ficha de inspeção periódica obrigatória 

• Licença 

Taxa: 74 € 

 



 
 

Transporte público em autocarro 

Documentos necessários para 1ª emissão/renovação de alvará 

• Certidão permanente 

• Cartão do cidadão do gestor de transportes e dos gerentes 

• Cartão de contribuinte da empresa 

• Certificado de registo criminal do gestor de transportes e dos gerentes, apenas para 

emissão inicial de alvará 

• Certificado de capacidade profissional do gestor de transportes 

• Comprovativo emitido pelo Instituto de Segurança Profissional da situação do gestor 

de transportes, se for funcionário da empresa 

• Contrato de trabalho do gestor de transportes, ou declaração emitida pela empresa 

certificando a categoria profissional que exerce em permanência e efetividade as 

funções de gestor de transportes da empresa, apenas para emissão inicial de alvará 

• IES, página 1 a 5, para renovação 

Taxa: 350 €, no caso de emissão inicial; 250 €, no caso de renovação 

Documentos necessários para aumento de frota 

• DUA 

• IES, página 1 a 5 

Taxa: 30 €/veículo 

Documentos necessários para troca de veículos 

• DUA dos veículos a licenciar e a cancelar 

Taxa: 35 €/por troca de veículo 

Documentos necessários à alteração ao pacto social 

• Certidão permanente 

• Cartão do cidadão do(s) novo(s) gerente(s), se houver alteração de gerentes 

• Certificado de capacidade profissional do gestor de transportes, se houver alteração 

do gestor 

Taxa: 6 €, acrescendo 23 € se houver emissão de novo alvará 

Transporte particular em autocarro 

Documentos necessários à 1ª emissão de alvará 

• DUA 

• Ficha de inspeção periódica obrigatória 

• Seguro do veículo 

Taxa: 70 € 

Transporte coletivo de crianças 

Documentos necessários à 1ª emissão/ renovação de alvará 

• Inspeção periódica obrigatória 

• Inspeção B, realizada no Porto Novo 



 
 

• Seguro do veículo 

• DUA 

Taxa: 30 € 

Transporte pesado de mercadorias 

Documentos necessários para 1ª emissão/renovação de alvará 

• N.º de contribuinte da empresa 

• Certidão permanente 

• Certificados de registo criminal do gestor de transportes e dos gerentes, para fins de 

transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem 

• Comprovativo da situação regularizada nas Finanças e na Segurança Social 

• IES, página 1 a 5, apenas em caso de renovação de alvará 

Taxa: 200 €, no caso de obtenção de alvará; 115 €, no caso de renovação 

Documentos necessários a alteração ao pacto social 

• Certidão permanente atualizada 

Taxa: 6 €, acrescendo 23 € se houver alteração do alvará e/ou 30 €, se houver alteração de 

licença 

Documentos necessários para licenciamento/ troca de veículos 

• N.º de contribuinte da empresa 

• DUA 

• Comprovativo da situação regularizada nas Finanças e Segurança Social 

• Contrato de locação financeira, se for o caso disso 

Taxa: 30 €/veículo 

Transporte de mercadorias perigosas 

Documentos necessários ao licenciamento de veículos (certificado ADR) 

• DUA 

• Inspeção B (realizada pela DRETT) e seguro válidos 

• Certificado de validade do reservatório, se for o caso 

• Certificado de ADR do veículo, em caso de renovação 

Taxa: 60 € 

Permissão administrativa 

Documentos necessários para comunicação prévia de rent-a-car e veículos pronto-socorro 

• Certidão permanente 

• Registo criminal dos gerentes, apenas para rent-a-car 

• Cartão do cidadão dos gerentes 

• Cartão de contribuinte da empresa ou empresário 

• DUA, com anotação que é um pronto-socorro, apenas para veículos pronto-socorro 

• Comprovativo do pedido de aprovação das cláusulas contratuais enviado à AMT 

(Autoridade da Mobilidade e dos Transportes), apenas para rent-a-car 

• Comprovativo da situação regularizada nas Finanças e Segurança Social 



 
 

• Identificação do local do estabelecimento, apenas para veículos pronto-socorro 

Taxa: isento 

Documentos necessários ao licenciamento de veículos com mais de 5 anos (rent-a-car) 

• DUA 

Taxa: 30 €/veículo 

Atividade transitária 

Documentos necessários para 1ª emissão/renovação de alvará 

• Certidão permanente 

• Cartão do cidadão dos gerentes 

• Cartão de contribuinte da empresa 

• Certidão da apólice de seguro de responsabilidade civil da empresa 

Taxa: 350 €, no caso de obtenção; 250 €, no caso de renovação 

Autorização especial de circulação 

Autorização especial de circulação 

Taxa: 75 € 

Autorização especial de trânsito (rally, cortejo, etc) 

• Ficha de inscrição no evento 

Taxa: 50 € 

 


