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1) A que se destina a plataforma de consulta de registos de homologação? 

A plataforma de consulta de registo de homologação destina-se a obter uma declaração dos 

serviços on-line IMT, IP com a identificação do número de registo de homologação 

correspondente às características do veículo sujeito a procedimento de atribuição de 

matrícula nacional. 

A declaração emitida pelo IMT deve ser exibida junto dos Serviços Alfandegários da 

Autoridade Tributária e dos Centros de Inspeção de categoria B, para efeitos de atribuição 

de matrícula nacional. 

2) Em que casos deve ser utilizada a plataforma de consulta de registos de homologação? 

A plataforma de consulta de registo de homologação deve ser utilizada nos casos 

correspondentes à atribuição de matrícula nacional a veículos importados, novos ou usados, 

com homologação europeia. 

3) A consulta de registos de homologação é destinada a todos as categorias de veículos? 

R: Não. A plataforma de consulta de registos de homologação é destinada aos veículos 

sujeitos a matrícula nacional, correspondentes às seguintes categorias: 

 Veículos ligeiros de passageiros (categoria europeia M1) 

 Veículos ligeiros de mercadorias (categoria europeia N1) 

 Veículos pesados de passageiros (categoria europeia M2, M3) 

 Veículos pesados de mercadorias (categoria europeia N2; N3) 

 Veículos tratores de mercadorias (categoria europeia N2; N3) 

 Reboques e semirreboques com Peso Bruto > 3500Kg (categoria europeia O3; O4) 

 Motociclos de 2 rodas (categoria europeia L3e) 

 Triciclos motorizados (categoria europeia L5e) 

 Quadriciclos (categoria europeia L6e; L7e) 

 Ciclomotores de 2 rodas (categoria europeia L1e) 

 Ciclomotores de 3 rodas (categoria europeia L2e) 

A plataforma de consulta de registos de homologação não é destinada aos veículos 

correspondentes às seguintes categorias: 

 Reboques e semirreboques com Peso Bruto ≤ 3500Kg (categoria europeia O1; O2) 

 Tratores agrícolas (categoria europeia T1; T2; T3; T4; T5) 

 Reboques agrícolas (categoria europeia R1; R2; R3; R4) 

 Máquinas industriais automotrizes 

 Máquinas industriais rebocadas 

Para estas categorias de veículos, o processo de matrícula deve ser requerido diretamente 

junto dos serviços desconcentrados do IMT, IP. 
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4) Em que é que consiste a declaração emitida pelo IMT 

A declaração do IMT é um documento emitido em suporte digital que identifica o registo de 

homologação correspondente às cateterísticas do veículo apresentadas no pedido de 

submissão formulado através da plataforma de consulta de registos de homologação. 

A declaração emitida pelo IMT é um documento assinado digitalmente. 

5) Quanto custa a emissão da declaração? 

A declaração do IMT é emitida sem custos, dado não estar prevista qualquer taxa para esta 

pretensão 

6) Qual a validade da declaração emitida? 

A validade da mesma termina após apresentação de pedido de matrícula dos serviços do 

IMT. 

7) Qual o prazo/tempo médio para emissão da declaração? 

A emissão da declaração do IMT é efetuada com dois tempos de resposta: 

a) Caso conste na base de dados do IMT, um registo de homologação correspondente aos 

dados submetidos através da plataforma, será emitida uma declaração automática 

enviada para o email constante do formulário de submissão; 

b) Caso não exista registo de homologação respeitante aos dados submetidos, ou exista mais 

do que uma opção para os referidos dados, será enviado um e-mail a informar que o 

pedido foi registado. A declaração será emitida e enviada por email após análise do IMT; 

8) Após receber a declaração do IMT, via de e-mail, o que devo fazer? 

A declaração emitida pelo IMT deve ser apresentada junto das seguintes entidades: 

 Centros de inspeção de veículos da categoria B, para efeitos de inspeção para 

atribuição de matrícula nacional ao veículo em causa, sem necessidade de 

impressão; 

 Autoridade Tributária para efeitos de regularização da situação fiscal do veículo no 

processo de atribuição de matrícula nacional. 

9) A declaração emitida não foi aceite pela Autoridade Tributária. O que devo fazer? 

Deve enviar email para o endereço apoio.coc@imt-ip.pt e informar o erro/motivo da não 

aceitação da declaração. 

10) Não tenho endereço de e-mail. Posso submeter um pedido? 

Não. O endereço de email é um campo de preenchimento obrigatório pelo que o pedido não 

será submetido com sucesso. Deverá criar um endereço de correio eletrónico para o efeito. 

mailto:apoio.coc@imt-ip.pt
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11) Importei um veículo usado do estrangeiro. Preciso de submeter pedido de pesquisa de 

homologação? Quais os documentos que devo submeter? 

R: Para o caso dos veículos importados o documento a submeter na plataforma é o 

Certificado de Matricula do veículo. Contudo, deve confirmar se o Certificado de Matrícula 

tem preenchidos os campos identificados com os seguintes códigos: 

(K) – Relativo ao número de homologação do modelo de veículo; 

O Número de homologação inicia-se com a letra minúscula «e», seguida de um ou dois 

números distintivos do Estado-Membro que concede a homologação europeia do modelo de 

veículo. 

(D.2) –  Relativo à designação do Modelo, variante e versão do veículo 

Se o certificado de matrícula do veículo não dispuser dos campos (K) e (D.2), ou se a 

informação associada àqueles campos não estiver preenchida, apenas poderá submeter o 

pedido na plataforma se for possível apresentar o correspondente Certificado de 

Conformidade (CoC) do veículo. Sugere-se consulta à questão número 23. 

No caso de veiculos oriundos de Espanha, deverá ser enviada a Ficha “ITV” que acompanha 

o “Permiso de Circulación”. 

Caso o certificado de matrícula seja composto por mais que um documento, deve o mesmo 

ser enviado num só ficheiro. 

12) E se o veículo for importado novo, também preciso de submeter pedido de pesquisa de 

homologação? Quais os documentos que devo submeter? 

R: Sim. Se o veículo importado for novo, deve submeter o pedido de pesquisa de registos de 

homologação. Para o efeito deve anexar no pedido de submissão, o Certificado de 

Conformidade (CoC) do veículo. 

13) O que é o número de quadro do veículo? 

R: O número de quadro, ou número de identificação do veículo (Vehicle Identification 

Number - VIN) é o código alfanumérico atribuído pelo fabricante a um veículo a fim de 

assegurar a identificação adequada de cada veículo. É único e atribuído inequivocamente a 

um veículo determinado. 

O código alfanumérico é composto por um total de 17 caracteres. 

No caso dos veículos importados de Estados Membros da União Europeia, o número de 

quadro pode ser localizado nos certificados de matrícula, no campo identificado com o 

código (E). 

14) O certificado de matrícula tem campo (K) mas está em branco ou tem uma numeração 

diferente da normalizada [não começa por “e” seguido de um ou dois caracteres numéricos 

e de um asterisco (*)], do tipo: e21*. Como posso submeter o pedido? 

Se o campo (K) do certificado de matrícula está em branco ou tem um número que não se 

inicia com “e”, significa que a autoridade de matrícula do país de origem não identificou o 
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veículo como tendo uma homologação europeia ou então procedeu à matricula do veículo 

tendo por base uma homologação que não é europeia. 

 

 
Consequentemente, não deve submeter um pedido de consulta através da plataforma online 

do IMT, uma vez que a mesma só deve ser utilizada na submissão de pedidos 

correspondentes a veículos importados usados, com homologação europeia. 

Neste caso, deverá apresentar o modelo 9-IMT certificado pelo representante oficial da 

marca em Portugal e requerer a matricula num serviço do IMT, IP. 

15) O certificado de matrícula tem campo (K) mas está em branco. Contudo, disponho do 

Certificado de conformidade do veículo (CoC). Como proceder? 

Existindo um certificado de conformidade (CoC) para o veículo em causa, o pedido de 

submissão poderá ser formalizado, devendo para o efeito submeter o certificado de 

matrícula do veículo e o correspondente Certificado de Conformidade. 

No pedido de submissão, deve ser indicado o número de homologação CE correspondente 

ao CoC do veículo, assim como a designação da variante e versão do modelo do veículo. 

16) É possível submeter dois pedidos com o mesmo número de Quadro (VIN)? 

Não. Caso já exista um pedido com o mesmo número de quadro, a plataforma informa que 

não é possível submeter outro pedido para o mesmo número de quadro. 

Contudo, caso já tenha sido emitida declaração do IMT e o veiculo ainda não tenha sido 

matriculado, pode enviar e-mail para apoio.coc@imt-ip.pt expondo a situação e justificando 

o respetivo pedido. 

17) Carreguei o(s) ficheiro(s) respeitante(s) ao Certificado de matricula e/ou Certificado de 

Conformidade do veiculo, mas deu erro de submissão. O que poderá ser? 

Neste caso, deverá verificar o tamanho do(s) ficheiro(s) a submeter, dado que estes não 

devem exceder o tamanho de 1MB. Os documentos deverão ser submetidos em formato 

PDF. 

Caso o certificado de matrícula seja composto por mais que um documento, deve o mesmo 

ser enviado num só ficheiro. 

18) Pretendo submeter um pedido, mas não consigo anexar o certificado de matrícula e/ou o 

CoC do veículo.  Para onde posso enviar os referidos documentos? 

Não é possível submeter o pedido sem anexar o certificado de matrícula e/ou CoC do veículo. 

Confirme o tamanho e o formato dos ficheiros a submeter dado que os mesmos não podem 

exceder o tamanho de 1MG e devem ser apresentados em formato PDF. 

19) Submeti um pedido há bastante tempo e não ainda não recebi a respetiva declaração do 

IMT. Onde me posso dirigir? 

Deve contactar o email apoio.coc@imt-ip.pt ou a linha de call center 210 488 488 
 

20) A Declaração do IMT foi emitida com o número de Quadro (VIN) errado, como proceder? 

mailto:apoio.coc@imt-ip.pt
mailto:apoio.coc@imt-ip.pt
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Deve submeter novo pedido com o número do quadro correto. 

É da responsabilidade do requerente o preenchimento do formulário e o pedido de 

submissão. 

21) Tenho vários veículos todos iguais, devo submeter um pedido para cada veículo? 

Sim. No entanto, sugere-se que seja submetido um pedido de consulta de registo de 

homologação para um veículo e aguardar para verificar se é emitida declaração automática. 

No caso de não ser emitida declaração automática e ser enviado um email a informar que o 

pedido foi registado, tal significa que não existe um registo de homologação correspondente 

aos dados submetidos através da plataforma. 

Deva aguardar o envio da declaração para posteriormente efetuar o pedido de submissão 

para os restantes veículos. 

22) Os documentos com a designação eCoC – DATA SHEET, podem ser submetidos através 

plataforma de consulta de registos de homologação, substituindo o CoC do veículo? 

Não. Os documentos com a designação eCoC – DATA SHEET, correspondem a documentos 

que não são emitidos pelos fabricantes dos veículos, não substituindo o respetivo COC – 

Certificado de Conformidade 

Consequentemente, os documentos com a designação eCoC – DATA SHEET não podem ser 

aceites pelos serviços do IMT, nomeadamente para efeitos de informatização de registos de 

homologações europeias, atribuição de matricula a veículos anteriormente matriculados ou 

qualquer outro fim. 

23) O veículo é proveniente de um país terceiro e o certificado de matrícula não tem campo 

(K). Posso submeter um pedido na plataforma? 

Sim, mas apenas na condição de o veículo ter sido fabricado de acordo com uma 

homologação europeia e ser possível apresentar o correspondente Certificado de 

Conformidade (CoC). Caso contrário, deverá certificar o modelo 9-IMT junto do 

representante oficial da marca em Portugal e posteriormente apresentar o pedido de 

matrícula num serviço do IMT, IP. 


