
 

COMUNICADO 

SERVIÇOS ESSENCIAIS DE INSPEÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 10-C/2020 de 23 de março e a Portaria nº 90/2020, de 09 de abril, 

estabelecem medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS - CoV -2 no 

âmbito das inspeções técnicas periódicas de veículos a motor e seus reboques. 

Os veículos, que devessem ser apresentados à inspeção periódica no período que decorre 

desde 13 de março de 2020 até ao dia 30 de junho de 2020, ficam com a validade prorrogada 

por cinco meses contados da data da matrícula., com exceção dos veículos abaixo indicados, 

aos quais, mesmo durante o período de encerramento dos centros de inspeção, em curso, 

serão, obrigatoriamente, efetuados serviços essenciais de inspeção, a veículos das 

seguintes categorias: 

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. 
j) Quaisquer veículos que se deveriam ter apresentado a inspeção antes de 13 de março de 2020. 

 

Na Ilha Terceira, funcionará o Centro de ANGRA do HEROÍSMO. 

Os centros móveis funcionarão de acordo com o calendário pré aprovado pela DRT.  

CITV Faial – próximo período de funcionamento de 6 a 17 de abril. Os centros móveis do Pico 

e São Jorge, não reúnem neste momento condições de laboração, as datas de início de 

atividade, nestes centros, serão divulgadas logo que possível. 

Estas inspeções deverão ser, prévia e obrigatoriamente marcadas. Para agendamento das 

inspeções acima referidas, contatar - 910 473 390   ou   910 433 110 


