
Transportes Rodoviários 
 
 

1. Pretendo obter certificação profissional como gerente de empresa de transportes rodoviários. 
Como me posso treinar para o exame em sistema multimédia?  

Deve consultar o módulo explicativo dos exames multimédia, no qual é indicado o método de resposta às 
“Perguntas de Escolha Múltipla” e dos “Casos”, que inclui um exemplo prático de resolução. Poderá ainda 
efectuar o download do módulo para um acesso frequente mais prático e rápido. 

 

 

2. Quais são as entidades formadoras reconhecidas e com cursos aprovados pelo IMT?  
Consulte, por favor, a pesquisa das entidades formadoras no sítio do IMT; no “Tipo de Formação” 
seleccione a atividade que lhe interessa e obtenha a lista de contactos. 
 

 

3. Qual o prazo de inscrição para uma determinada data de exame?  
A inscrição para exame pode ser efetuada até ao último dia útil do mês que antecede a data da prova.  

 

 

4. Sou gerente de uma empresa de transportes há mais de cinco anos. Posso requerer o exame 
específico de controlo?  
Sim, se a empresa estiver licenciada no IMT, há mais de cinco anos, na atividade de transportes 
rodoviários para a qual pretende requerer o exame.  
 

 

5. Pretendo exercer uma atividade ligada com o transporte de passageiros. Quais são as 
actividades licenciadas pelo IMT? 

Transporte de passageiros em veículos pesados (autocarros); Transporte em táxi; Transporte coletivo de 
crianças (TCC); Aluguer de veículos ligeiros de passageiros sem condutor (rent-a-car e sharing); TVDE 
A legislação aplicável a estas atividades abrange os aspetos relacionados com as empresas, os veículos, 
a certificação profissional, etc., e está disponível no nosso site em:  
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/Paginas/TransportesRodoviarios.aspx  
 
 
6. Existe equivalência de títulos de motorista de táxi dentro da União Europeia? 

Sim, se possuir um título de motorista de táxi emitido há menos de 5 anos noutro país da União Europeia, 
e desde que corresponda ao perfil profissional e respetivas qualificações exigidas na legislação 
portuguesa. 
 
 
7. Adquiri uma empresa de táxis com Alvará emitido pelo IMT. O que é necessário fazer para 
regularizar a situação? 

As alterações ao pacto social, designadamente modificações na administração, direcção ou gerência e 
mudanças de sede, devem ser comunicadas no prazo de 30 dias a contar da sua ocorrência. Para o 
efeito deve fazer um pedido de alterações, preenchendo o Modelo 15 IMT instruído com os seguintes 
documentos/elementos: 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial da sociedade ou cooperativa, que comprove as 
alterações ocorridas, demonstração da capacidade financeira de € 1.000 por veículo licenciado (capital 
social mínimo) e pagamento da taxa de 10 euros por cada alteração  
Os pedidos de alterações não alteram a data da validade do alvará. 
 
 
7.1. No caso de alteração do número de identificação fiscal (NIF) também é necessário apresentar 
um pedido de alterações? 

Não, nesse caso deve ser apresentado um novo pedido. Cada entidade (pessoa singular ou colectiva) 
está identificada por um único NIF/NIPC, pelo que qualquer alteração ao NIF é sempre considerado como 
uma nova entidade para efeitos de licenciamento na actividade de transporte.  
 
 
7.2. Em que situações é necessário requerer a emissão da(s) cópia(s) certificada(s) dos táxis 
(veículos)? 

Sempre que haja mudança dos veículos, e quando ocorram alterações no nome/designação do titular do 
Alvará ou na morada da sede. 
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8. Qual a base legal para os veículos descaracterizados letras "A" e "T" (isentos de distintivos e 
turísticos)? 

O transporte de passageiros em veículos descaracterizados letras "A" e "T", respectivamente, está 
regulada por: 
- Despacho da DGTT, de 26-9-1980, publicado no Diário da República n.º 233-II Série, de 8 de outubro de 
1980; 
- Decreto Regulamentar n.º 41/80, de 21 de agosto. 
 

 

9. As agências de viagem e as empresas de animação turística registadas no Turismo de Portugal 
também têm de se licenciar no IMT para o transporte de passageiros? 

Só terão de se licenciar como transportadores públicos de passageiros junto do IMT, I.P., se os veículos 
utilizados para esse transporte tenham lotação superior a nove lugares. 
 

 
10. O que devo fazer para me inscrever no exame de capacidade profissional para Diretor Técnico 
de uma empresa transitária? 

Deverá dirigir-se à APAT, Associação dos Transitários de Portugal, www.apat.pt, entidade que realiza 
estes exames, bem como as ações de formação necessárias à sua preparação. 
 

 
11. Onde me devo dirigir para realizar a avaliação psicológica exigida para a minha candidatura ao 
certificado de motorista de transporte coletivo de crianças? 

A qualquer Laboratório de Psicologia que aplique as baterias de testes previstas no Decreto-Lei n.º 
209/98, de 15 de Julho. 
 
 

12. Quais são as condições para ministrar formação a motoristas de transporte coletivo de 
crianças? 

Tem que ser entidade formadora; ter como objeto social a formação; solicitar ao IMT o reconhecimento 
como entidade para ministrar formação a motoristas de transporte coletivo de crianças, e pedir o 
reconhecimento do curso de formação. 
 
 

13. Qual a validade do reconhecimento das entidades formadoras e dos cursos de formação para 
motoristas de transporte coletivo de crianças? 

A validade destes reconhecimentos é de 5 anos.  
 
 

14. Caso o transporte coletivo de crianças seja realizado como atividade acessória em veículos 
ligeiros, qual é o valor mínimo obrigatório do seguro de responsabilidade civil dos respetivos 
veículos? 

O capital mínimo obrigatoriamente seguro para os contratos relativos a todos os transportes coletivos é de 
duas vezes os montantes previstos para os veículos que não efetuam transporte coletivo, com o limite, 
por lesado, dos mesmos montantes simples. Atualmente, estes valores são de 12 140 000 para danos 
corporais e 2 440 000 para danos materiais. 
 
 

15. Se o veículo que realiza transporte coletivo de crianças tem uma lotação até 9 lugares, 
incluindo o do motorista, sou obrigado a instalar tacógrafo e a ter vigilante? 

Sim, em regra, os automóveis utilizados no transporte coletivo de crianças devem estar equipados com o 
tacógrafo devidamente homologado. Contudo, os veículos com lotação até 9 lugares, incluindo o do 
motorista, que realizem o transporte de crianças a título acessório, por pessoas coletivas sem fins 
lucrativos, cujo objeto social seja a promoção de actividades culturais, recreativas, sociais e desportivas, 
não estão obrigados à instalação do tacógrafo.Nos automóveis ligeiros de passageiros a  presença do 
vigilante está  dispensada. 
 

16. Necessito de licença para efetuar a inspeção extraordinária para licenciamento de veículos de 
TCC? 

Não, a inspeção é um requisito para o pedido de licença e não o contrário. 
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17. As viaturas novas necessitam de fazer a inspeção ténica especifica para o transporte de 
crianças? 

Os veículos novos têm que fazer sempre a inspeção ténica especifica. 
 
 
18. Quanto tempo tem de validade a inspeção extraordinária especifica para o TCC? 

A inspeção extraordinária não tem validade, é efetuada para o ato a que se destina. Ela será aceite até ao 
tempo de duração de uma licença (2 anos), desde que não tenha sido já utilizada para o pedido anterior. 
 
19. É possível licenciar um veículo pesado em transporte coletivo de crianças, sem ser 
transportador público? 

Sim, desde que obtenha igualmente um certificado de transporte particular para esse veículo. 
 
20. Quando é preciso pedir alvará de TCC? 

Só é necessário pedir o alvará de TCC se exercer essa atividade a título principal. 
 
21. Durante quantos anos podem os veículos ser utilizados para TCC? 

No TCC apenas são autorizados veículos com idade máxima de 16 anos contados a partir da data da 
primeira matrícula. 
 
 
22. Os motoristas de TCC têm que ter averbado na carta de condução o averbamento do grupo 2? 

Quem for apenas titular da carta de condução das categorias B  e ou BE, e conduzir veículos de 
transporte escolar, de transporte coletivo de crianças necessita de fazer o averbamento do grupo 2. 

 
23. Os funcionários das IPSS que são motoristas precisam de fazer alguma formação para TCC? 

Os motoristas de TCC das IPSS não necessitam de fazer a certificação de motorista de acordo com o 
artigo 26º da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril. 
 

24. Quando é que é necessário o certificado de transporte por conta própria em autocarro? 

O certificado de transporte por conta própria em autocarro (veículos pesados de passageiros) é 
obrigatório para as entidades que efetuam transportes para fins não lucrativos e não comerciais, em que o 
transporte constitui apenas uma atividade acessória, o autocarro pertence à essa entidade e é conduzido 
por um membro do pessoal da mesma entidade.  
 
 

25. Para efectuar transporte internacional de passageiros por conta de outrem bastará ter uma 
licença de acesso à atividade? 

Não. O transportador deve ser titular de Licença Comunitária para o transporte de passageiros e por cada 
veículo deve existir uma cópia certificada da referida licença comunitária. Além do referido licenciamento, 
o transportador também deve requerer a respetiva autorização para o serviço internacional de 
passageiros. Para mais informações consulte o nosso site aqui. 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransportePublicoPassageiros/ServicosInternacionais/
Paginas/ServicosInternacionais.aspx) 
A cópia certificada de licença comunitária também pode ser solicitada através dos Serviços em Linha do 
IMT. Se pretender utilizar este serviço registe-se aqui. 
 
 

26. Qual a documentação necessária nos serviços ocasionais internacionais de passageiros 
isentos de autorização? 
Os serviços ocasionais, isentos de autorização, são efectuados ao abrigo de uma folha de itinerário, da 

qual consta o tipo de serviço, o itinerário principal e/ou os transportadores envolvidos. 
 
27. Como posso obter as folhas de itinerário para transporte ocasional de passageiros? 

As cadernetas de folhas de itinerário, constituídas por 25 folhas de itinerário, devem ser requeridas ao 
IMT e têm o custo de 30 € por caderneta 

 
28. Se quiser efetuar transporte internacional de mercadorias por conta de outrem também é 
necessário uma licença para o veículo? 

Sim. O transportador deve ser titular de Licença Comunitária para o transporte de mercadorias e por cada 
veículo deve existir uma cópia certificada da referida licença comunitária 
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29. É possível fazer transportes rodoviários de mercadorias e de passageiros entre Portugal e 
países terceiros (não comunitários)? 

Sim, desde que Portugal tenha celebrado acordos bilaterais com os países de destino. 

 
 
30. Quais são os países com quem Portugal celebrou acordos bilaterais? 

São vários, por exemplo Andorra, Argélia, Bielo-Rússia, Casaquistão, Federação Russa, Marrocos, 
Quirguistão, República da Moldova, Tunísia, Turquia e Ucrânia. 
 
31. Que tipo de autorizações bilaterais existem? 

Depende dos acordos que Portugal tenha concluído com os outros países, regra geral, podem ser válidas 
por viagem ou anuais com um número limite de viagens 
 
32. Os transportes rodoviários entre Portugal e a Suíça também precisam de autorização bilateral? 

Não. Esses transportes são efectuados ao abrigo de um acordo celebrado entre a Comunidade Europeia 
e a Suíça, ficando dispensados de autorizações bilaterais com os estados-membros. 
 
33. Onde posso obter e quanto custam as autorizações bilaterais? 

As autorizações bilaterais são emitidas pelos serviços desconcentrados do IMT e têm o seguinte custo: 
autorização anual - 200 euros; autorização por viagem – 50 euros 
 
34. O que são autorizações CEMT? 

Ao contrário das autorizações bilaterais, que são válidas apenas entre dois países, as autorizações CEMT 
são multilaterais, permitindo livremente o transporte de mercadorias dentro do território de todos os 
países que fazem parte da Conferência Europeia dos Ministros de Transportes. Com o intuito de melhorar 
o meio ambiente, a CEMT estipulou regras de distribuição destas autorizações pelos países membros, em 
função do desempenho ambiental. 
 
35. Como posso obter as autorizações CEMT? 
As autorizações CEMT são emitidas pelo IMT. Para mais informações consultar aqui 

(http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteMercadorias/Autorizacoes-contingente-
multilateral-CEMT/Paginas/Autorizacoes-contingente-multilateral-CEMT.aspx) 
 

36. É exigível a carta de condução de pesados para obter a certificação de condutor de 
mercadorias perigosas? 

Não. O candidato pode ter apenas carta de ligeiros. No entanto, para efeitos de 1ª emissão e revalidação 
do certificado ADR, deve apresentar atestado médico e certificado de avaliação psicológica que comprove 
estar apto para o Grupo 2. 

37. Que empresas estão obrigadas a nomear Conselheiro de Segurança? 

As empresas cuja actividade inclua operações de expedição ou transporte de mercadorias perigosas por 
estrada, ou operações de embalagem, de carga, de enchimento ou de descarga ligadas a esses 
transportes, devem nomear um ou vários conselheiros de segurança. 
 
38. Como posso obter informações sobre os exames de condutores de mercadorias perigosas e de 
conselheiros de segurança? 

Consulte por favor a área de Mercadorias Perigosas no site do IMT, na opção Exames Multimédia de 
Mercadorias Perigosas. 
 
39. Tenho capacidade profissional em transportes rodoviários de mercadorias. Posso utilizar essa 
habilitação para o cumprimento do requisito da capacidade profissional na actividade de 
prestação de serviços com veículo pronto-socorro? 

Sim. A capacidade profissional de transportes rodoviários de mercadorias é aceite para a actividade de 
prestação de serviços com veículo pronto-socorro. 
 
40. Para além do transporte ou reboque de veículos avariados ou sinistrados, que outros 
transportes estão abrangidos pela actividade de pronto-socorro? 

O diploma abrange igualmente o transporte ou reboque de veículos destinados a substituir veículos 
avariados ou sinistrados, de veículos antigos ou de colecção, que não possam circular na via pública, ou 
que se destinem a exposições ou manifestações desportivas. 
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41. Uma pessoa coletiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, necessita de se licenciar ou 
certificar para efetuar serviços de pronto-socorro? 

Não, pois esta legislação não abrange os serviços com veículos pronto-socorro prestados por estas 
entidades. 
 

42. Estou, há mais de dois anos, na direção de uma empresa licenciada para a prestação de 
serviços com veículos pronto-socorro devidamente licenciados. A minha experiência é aceite para 
fins de capacidade profissional? 

Sim, se essa empresa estiver licenciada no IMT, há mais de dois anos, e possuir veículos licenciados 
conforme o Decreto-Lei n.º 193/2001, de 26 de Julho, poderá requerer a capacidade profissional na área 
em questão. 
 
43. Pretendo abrir atividade de transportes e mudanças em carrinhas com peso bruto inferior a 
2500 Kg. Para além de abrir atividade nas finanças que outros documentos/licenças tenho de 
possuir para exercer esta atividade?  

O regime jurídico da atividade de transporte rodoviário de mercadorias aprovado pelo Decreto-Lei nº 
257/2007, aplica-se ao transporte efetuado por meio de veículos automóveis ou conjuntos de veículos de 
mercadorias, com peso bruto igual  ou superior a 2500 kg. Se exerce a actividade com veículos de peso 
bruto inferior àquele, não necessita de obter o licenciamento.  
 
44. É necessário alvará/licença para fazer transporte de mercadorias com veículos de peso bruto 
inferior a 2500 kg?  

Não é necessário se apenas forem utilizados veículos com pb inferior a 2500 kg. 

45. O que são “guias de transporte”? 

São documentos devem acompanhar o transporte de mercadorias 
Contudo, “guia de transporte” é uma designação utilizada para dois documentos distintos, o que por 

vezes gera alguma confusão.  

 As guias de transporte para efeitos fiscais, são exigidas pela regulamentação da responsabilidade da 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

 As guias de transporte, cujo modelo está definido no Despacho nº 21994/99, de 16 de novembro, 
configuram um contrato entre o expedidor e o transportador. Estas guias também podem ter a 
designação “declaração de expedição” e “CMR” e são obrigatórias apenas no transporte por conta de 
outrem. 

 
46. Quem realiza entregas de estafeta ou de distribuição deve obter a licença de transporte de 
mercadorias?  

Depende, se utilizar veículos com peso bruto inferior a 2500 kg está dispensado do licenciamento na 
atividade.  
 
47. O IMT, I.P. licencia a atividade de transporte de mercadorias em veículos com peso bruto 
inferior a 2.500 kg?  

Não. O transporte de mercadorias em veículos com pb inferior a 2500 kg não está sujeito a licenciamento.  
 
48. O licenciamento concedido pelo IMT para o transporte de mercadorias também cobre o serviço 
postal? 

Não. O serviço postal é uma actividade regulada pela ANACOM, pelo que deverá contactar a referida 
autoridade competente (https://www.anacom.pt ) 
 
49. Em caso de dúvidas o que devo fazer? 

Envie-nos a sua dúvida ou questão no formulário Contacte-nos, selecionando “Transportes Rodoviários”. 
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