Lista de Serviços disponíveis no portal IMTOnline
Área de Condutores
»

Consulta de informação relativa a última carta emitida

»




Pedido de emissão de carta de condução:
Duplicado (2.ª Via) da Carta de Condução
Revalidação da Carta de Condução
Substituição da Carta de Condução

»

Pedido de emissão ou renovação de Cartão Tacográfico de Condutor

Área de Veículos
»

Pedido de duplicado (2.ª Via) do Certificado de Matrícula/Documento Único Automóvel

»




Pedidos de certidões:
Certidão de homologação
Certidão de características do veículo
Certidão de inspeções técnicas

»




Pedidos de alterações de características técnicas:
Alteração de cor
Alteração das dimensões dos pneumáticos
Alteração para combustível GPL

Área de Transportes
»



Pedidos de inscrição em exame para certificação profissional na área dos transportes:
Gerente de empresa de transporte de mercadorias nacional e internacional
Gerente de empresa de transportes de passageiros em autocarro nacional e internacional

»




Pedidos de emissão de certificados profissionais na área dos transportes:
Motorista de táxi – CMT (1ª emissão e renovação)
Motorista de TVDE (emissão)
Conselheiro de segurança de transportes de mercadorias perigosas: modo ferroviário e
rodoviário (emissão e renovação)
Gerente de empresa de transportes de mercadorias
Gerente de empresa de transportes de passageiros em autocarro
Motorista de transporte coletivo de crianças (emissão e renovação)
Motorista de transporte de mercadorias perigosas – formação base (emissão e renovação)
Motorista de transporte de mercadorias perigosas – especialização cisternas, explosivos e
radioativos (emissão e renovação)






»









Pedidos de licenciamento de veículos para atividades transportadoras:
Cópia certificada de licença comunitária de mercadorias
Cópia certificada de licença comunitária de passageiros - autocarros
Cópia certificada do alvará com averbamento do veículo táxi
Licenciamento de táxis “letra A” por troca de veículo ou incorporação na empresa
Licenciamento de táxis “letra T” por troca de veículo ou incorporação na empresa
Licenciamento de veículos de transporte coletivo de crianças – transporte particular ou
público
Licenciamento de veículos de transporte de mercadorias nacional
Licenciamento de veículos de transporte de passageiros – autocarros nacional
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Outros
»

Pedido de Cartão de Estacionamento para Pessoas com Deficiência

Dados pessoais no IMT
»

Consulta/Atualização de dados biométricos (foto e assinatura)

»

Consulta de informação relativa a última carta emitida

Funcionalidades transversais
»

Validação de documentos emitidos pelos serviços online do IMT
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