
FAQ’s 

TCC – DL 101/2021 
 
 

1. No caso das licenças dos veículos com lotação superior a nove lugares, terem caducado antes ou 

após a entrada em vigor do DL 101/2021 por força de terem atingido, ou atingirem, os 16 anos 

de antiguidade, as empresas têm de requerer novas licenças? 

Sim, as entidades têm de requerer novas licenças para veículos de TCC 
 

 
2. Como deve ser instruído o pedido de licença de veículo de TCC ao abrigo do DL 101/2021? 

O pedido de renovação da licença de TCC do veículo deve ser instruído com os elementos 

indicados no site do IMT, consulte aqui 
 

 

3. No pedido de licença de TCC para veiculos com mais de 16 anos, ao abrigo do DL 101/2021, 

tenho de proceder a nova inspeção técnica específica para o transporte de crianças? 

Sim, o veículo deve ser submetido a nova inspeção técnica especifica, a que se refere o artigo 5º 

da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, e a cópia do certificado de inspeção deve fazer parte do 

pedido de renovação 

 

 
4. A anterior inspeção técnica específica para o transporte de crianças, efetuada aquando da última 

renovação da licença do veículo para o TCC, continua válida? 

Para efeitos de renovação de licença de TCC para veículos com mais 16 anos e menos de 18 anos, 

o veiculo deve ser submetido a nova inspeção técnica especifica e a cópia do certificado de 

inspeção deve fazer parte do pedido de renovação 

 

 
5. Os veículos licenciados para TCC permanecem automaticamente válidos após atingirem os 16 

anos de idade? 

Não, as licenças anteriormente emitidas caducam na data de validade indicada na respetiva 

licença. 

 

 
6. O meu veículo atingiu os 16 anos de idade e a licença de TCC caducou. Posso pedir a renovação 

da licença de TCC? 

Sim, pode pedir a renovação da licença de TCC para os veículos com mais de 16 anos e menos de 

18 anos, caso o veículo tenha estado licenciado para TCC, em nome do mesmo requerente, no 

ano em curso ou no ano anterior. 

https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteColectivoCriancas/LicenciamentoVeiculos/Paginas/LicenciamentoVeiculos.aspx


7. O meu veículo licenciado para TCC sofreu uma avaria/acidente e ficou irrecuperável, com perda 

total. Posso apresentar um pedido de licença de TCC para um novo veículo com mais de 16 anos, 

em substituição do anterior. 

Sim, pode apresentar um pedido de licença de TCC para um veículo com mais de 16 anos, em 

substituição do que estava anteriormente, desde que junte ao pedido o certificado de destruição 

do veiculo substituído. 

 

 
8. Nos termos do DL 101/2021, é permitido que os veículos com idade não superior a 18 anos 

possam efetuar o transporte de crianças, a título excecional, desde que as condições técnicas e 

de segurança se encontrem asseguradas. Como se demonstram as condições técnicas e de 

segurança? 

Considera-se que as condições técnicas e de segurança estão asseguradas se o veículo for 

submetido a nova inspeção técnica especifica, nos termos do artigo 5º da Lei n.º 13/2006, de 17 

de abril, e o certificado de inspeção não apresentar quaisquer deficiências. 

 

 
9. As licenças requeridas ao abrigo do DL 101/2021 são válidas até à data em que o veículo perfaz 

18 anos? 

Dado que o do DL 101/2021 veio introduzir novas alterações à Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, no 

atual enquadramento legal do TCC, as licenças dos veículos caducam nas seguintes situações: 

 Dois anos contados após a data de emissão da licença, ou 

 Na data em que o veículo perfaz 16 anos, ou 18 anos se ficar abrangido pelo DL 101/2021, ou 

 Na data em que o Alvará/Licença comunitária caduca (se caducar antes do veículo atingir a 

idade limite) ou 

 No dia 31 de agosto de 2023 para os veículos com menos de 18 anos licenciados ao abrigo DL 

101/2021. 

 

 
10. Qual a extensão a dar à expressão “desde que o requerente comprove que o veículo foi 

anteriormente licenciado para este tipo de transporte”? 

Entende-se que o DL 101/2021 se aplica à renovação da licença de TCC dos veiculos com a mais 

de 16 anos e menos de 18 anos de idade, que estavam licenciados no ano em curso ou no ano 

anterior, em nome do mesmo requerente 

 

 
11. Uma entidade A pode requerer o licenciamento de um veículo com 16 anos e menos de 18 anos 

de idade que estava licenciado em nome de uma entidade B? 

Não. Apenas a entidade que tinha o veículo licenciado em seu nome, no ano em curso ou no ano 

anterior, pode requerer a renovação da licença de TCC para um veículo com a mais de 16 anos e 

menos de 18 anos de idade. 



12. Caso o veículo tenha de ter pertencido à mesma entidade requerente, basta ter sido objeto de 

um licenciamento para TCC ainda que há 8 anos? 

Nos termos do DL 101/2021, apenas são aceites pedidos de renovação de licença de TCC para os 

veículos que estavam/estão licenciados no ano letivo em curso ou no ano anterior. 


