
 

POI.01 – Análise de candidaturas 
para abertura de CITV 

Ed.: 01 Rev.: 01 

 

  Pág. 1 de 8 

 

 

 

 

Controlo do estado de edição e revisão do procedimento 

 

Ed. Rev. Data Assunto 
Total 
Páginas 

1 0 22-07-2011 
Elaboração do procedimento de Análise de candidaturas 

para abertura de CITV 
8 

1 1 22-02-2013 
Harmonização com as alterações introduzidas pelo DL 

26/2013, de 19 de Fevereiro 
8 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Elaboração e Revisão do procedimento 

 

Elaborado por: Chefe de Departamento DIVR José Pereira Martins  

    

Revisto por: Diretor Serviços DSRTS José Pinheiro  

 

 

 

Aprovação do procedimento 

 

Aprovado por: Presidente do 
Conselho Diretivo 

João Fernando 
Amaral Carvalho 

 

 



 

POI.01 – Análise de candidaturas 
para abertura de CITV 

Ed.: 01 Rev.: 01 

 

  Pág. 2 de 8 

 

 

1 – OBJECTIVO 

Descrever a metodologia utilizada pelo IMT, na análise e ordenação das candidaturas para abertura 
de centros de inspeção técnica de veículos, no âmbito da Lei 11/2011 com a redação dada pelo 

Decreto-lei 26/2013, de 19 de Fevereiro 

 
2 – ÂMBITO 

Aplica-se a todas as candidaturas formalizadas junto do IMT através do PLC – Portal de Licenciamento 
e Certificação  

 

3 – REFERÊNCIAS 

Lei 11/2011 

DL 26/2013 
Deliberação do IMT de 22 de fevereiro “Procedimento de Candidatura, Aprovação de Centros de 

Inspeção Técnica de Veículos e Alterações aos Mesmos” 
Portaria 221/2012 

DL 258/2003 

DL 144/2012 
CPA – Código do Procedimento Administrativo 

 
4 – DEFINIÇÕES/ABREVIATURAS 

Atividade de inspeção - conjunto de ações e de procedimentos necessários ao controlo técnico e de 

segurança dos veículos a motor e seus reboques, com observância das disposições técnicas e 
regulamentares aplicáveis; 

Centro de inspeção técnica de veículos (ou centro de inspeção) – CITV - estabelecimento 
constituído pelo conjunto formado pelo terreno, edifício, área de estacionamento, equipamentos e 

meios técnicos onde é exercida a atividade de inspeção técnica de veículos. 

Outras definições – As previstas na legislação aplicável 

 

5 – RESPONSABILIDADES 
 

 
 

 

 
 

 

Ação Envolvido (s) Responsável 

7.1 Técnicos DSRTS Chefe DIVR 

7.1.1 Técnicos DSRTS; Chefe DIVR Diretor DSRTS 

7.2 Técnicos DSRTS Chefe DIVR 

7.2.1 Técnicos DSRTS; Chefe DIVR Diretor DSRTS 

7.3 (PLC) Chefe DIVR 

7.4 Técnicos DSRTS; Chefe DIVR Diretor DSRTS 

7.5 Diretor DSRTS Conselho Diretivo IMT 

7.6 Técnicos DSRTS; Chefe DIVR Diretor DSRTS 

7.7 Técnicos DSRTS; Chefe DIVR Diretor DSRTS 

7.8 Diretor DSRTS Conselho Diretivo IMT 
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6 – PROCESSO 
 

 
 

 

7.1 – Análise de 
candidaturas (inicial) 

S 

7.2 – Análise de 
candidaturas 
(completa) 

Candidatura 
OK? 

 

 

7.2.1 – Motivos de 
rejeição 

7.5 - Notificação dos 
candidatos 

 

7.1.1 – Motivos de 
rejeição 

N 

Candidatura 
OK? 

 

 

N 

Candidatura Aceite 

Candidatura Rejeitada 

7.4 - Projeto de lista 
de ordenação de 

candidaturas 

S 

Reclamações? 

Alteração da lista de 
ordenação de 

candidaturas 

7.7 - Lista de 
ordenação de 

candidaturas (Final) 

N S 

7.6 - Prazo para 
audiência de 
interessados 

 

Reclamação 
procedente? 

N S 

7.3 - Aplicação de 
critérios de 

ordenação  

7.8 - Notificação dos 
candidatos 
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7 – DESCRITIVO 

Com a entrada em vigor do DL 26/2013 de 19 de Fevereiro que veio introduzir alterações à Lei 

11/2011, prevê-se a apresentação junto do IMT de várias candidaturas para a abertura de centros de 
inspeção técnica de veículos (CITV’s). 

Para o efeito, é disponibilizado através do site do IMT, uma aplicação informática (PLC) com um 

formulário eletrónico, para se registarem os aspetos relevantes do candidato e do centro proposto. 

A fim de concluir a referida candidatura, os candidatos ficam obrigados a entregar pessoalmente ou via 

correio, um processo físico com diversa documentação comprovativa das características do centro 
proposto bem como de outros aspetos administrativos e legais. 

Assim, atendendo à necessidade de proceder à análise e ordenação das candidaturas apresentadas, 

importa estabelecer regras claras e objetivas de análise, de modo a salvaguardar a aplicação de 
critérios uniformes, em cumprimento do definido na referida Lei 11/2011 com as alterações 

introduzidas pelo DL 26/2013. 

Em termos operacionais, a análise das candidaturas submetidas será efetuada da seguinte forma: 

 

7.1 – Análise de candidaturas (inicial) 

Antes do início desta análise deverá ser confirmado, via correio eletrónico com aviso de receção, todas 

as candidaturas submetidas (pagas) para as quais não foi entregue o respetivo processo físico.  

A análise das candidaturas é efetuada através do preenchimento do “Relatório de Análise de 

Candidatura”, anexado ao presente procedimento. 

Decorrente das respetivas conclusões, é feita a proposta de aceitação ou rejeição da candidatura, 

sendo nesta situação, registado(s) o(s) respetivo(s) motivo(s). Esta folha será validada pelo Chefe de 

Departamento de Inspeções a Veículos Rodoviários (DIVR). 

 

7.1.1 – Motivos de rejeição 

Decorrente da análise inicial, constitui motivo de rejeição de candidatura, quando se verifica que as 

mesmas não foram apresentadas de acordo com o previsto na Secção I da Deliberação do IMT de 22 
de fevereiro “Procedimento de Candidatura, Aprovação de Centros de Inspeção Técnica de Veículos e 

Alterações aos Mesmos”. 

Assim, na aplicação dos motivos de rejeição aplica-se a seguinte codificação: 

A - Apresentação da candidatura 

A1 – Prazos 

A11 – Entrega de documentos fora do prazo legalmente definido  

A2 – Documentos 

A21 – Não entrega dos documentos previstos na Deliberação do IMT de 22 de 
fevereiro “Procedimento de Candidatura, Aprovação de Centros de Inspeção Técnica de 

Veículos e Alterações aos Mesmos”. 

A22 – Erros no preenchimento do formulário de candidatura (por exemplo: Candidatura 

efetuada para determinado concelho com localização do centro noutro concelho) 

A23 – Incorreções nos documentos de candidatura 

A3 – Pagamento 

A31 – Não pagamento da taxa legalmente definida 

(…) 

B16 – Não apresentação de certidão ou documento equivalente emitido pela respetiva 
câmara municipal, com parecer positivo 
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Perante a ocorrência destes motivos de rejeição, fica dispensada a análise completa da candidatura. 
 

 
7.2 – Análise de candidaturas (completa) 

Através do preenchimento do “Relatório de Análise de Candidatura”, anexado ao presente 

procedimento, é ainda efetuada a análise do cumprimento dos requisitos da Lei 11/2011 com as 
alterações introduzidas pelo DL 26/2013, da Portaria 221/2012, da Deliberação do IMT de 22 de 

fevereiro “Procedimento de Candidatura, Aprovação de Centros de Inspeção Técnica de Veículos e 
Alterações aos Mesmos” e dos documentos entregues. 

Esta fase de análise inicia-se com a validação dos dados relevantes constantes no formulário, por 

confrontação com os documentos do processo de candidatura. O registo desta verificação concretiza-se 
através da aposição de  ou X no formulário. Caso se verifique alguma incoerência, a avaliação da sua 

gravidade será registada nos pontos específicos previstos no “Relatório de Análise de Candidatura”. 

Sempre que duas (ou mais) candidaturas, para o mesmo concelho, apresentem distâncias ao centro 
mais próximo com diferenças muito pequenas (<100 m), deverá ser confirmado se as candidaturas são 

feitas para o mesmo terreno. Nesse caso, o critério da distância ao centro mais próximo (a nível 
nacional) só será aplicado, após determinação pelo IMT das coordenadas do respetivo centro 

geométrico do edifício do CITV.  

Se as candidaturas que apresentam distâncias ao centro mais próximo com diferenças muito pequenas, 
forem para terrenos diferentes, deverá também ser verificada a correção das coordenadas dos centros 

geométricos dos edifícios dos CITV’s, de forma a tomar a decisão em função de coordenadas corretas. 

Deve ainda proceder-se à correção das coordenadas GPS, quando a localização ou o cálculo das 

distâncias indicados no formulário estão incorretos, mas não se verificam dúvidas sobre a localização 
do terreno. 

Nestes três casos, procede-se ao registo no PLC da informação: 

NOTA1 – Coordenadas GPS corrigidas pelo IMT, com base nos documentos de localização do 
terreno, constantes no processo de candidatura 

 

7.2.1 – Motivos de rejeição 

Decorrente da análise completa, constitui ainda motivo de rejeição, quando se verifique que a 

candidatura: 

B - Não reúne condições de capacidade técnica e de idoneidade 

C - Não respeite os critérios de distância e os limites à instalação definidos na Lei 11/2011 com 
as alterações introduzidas pelo DL 26/2013 

A capacidade técnica do candidato é analisada em função dos recursos tecnológicos e equipamentos 

do centro, bem como, dos recursos humanos. 

Considera-se falta de capacidade técnica do candidato, a nível dos recursos tecnológicos e 

equipamentos do centro, quando se verificam situações de incumprimento dos requisitos aplicáveis às 
características técnicas do centro, incluindo as relacionadas com os acessos, as instalações, a 

sinalização e a circulação (incluindo as condições de manobrabilidade), os equipamentos e a 
organização, de acordo com o previsto na Lei 11/2011 com as alterações introduzidas pelo DL 

26/2013, na Portaria nº 221/2012 e na Deliberação do IMT de 22 de fevereiro “Procedimento de 

Candidatura, Aprovação de Centros de Inspeção Técnica de Veículos e Alterações aos Mesmos”.  

Considera-se ainda falta de capacidade técnica do candidato, quando este não apresenta certidão ou 

documento equivalente emitido pela respetiva câmara municipal, a comprovar de forma clara e 
inequívoca que o local reúne as condições necessárias para instalação de um centro de inspeção. O 

facto do referido documento camarário incluir condicionantes relacionadas com aspetos dependentes 

do cumprimento de requisitos legais e/ou de pareceres de outras entidades, não retira capacidade 
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técnica ao candidato, desde que mencione de forma inequívoca a viabilidade de instalação do CITV. 
Este aspeto é avaliado na fase inicial de análise. 

Considera-se falta de capacidade técnica do candidato, a nível dos recursos humanos, quando se 
verificam situações de incumprimento dos requisitos aplicáveis aos “Inspetores”, “Diretor da 

qualidade”, “Diretor técnico” e “gestor responsável perante o IMT”. 

Os requisitos aplicáveis aos recursos humanos referem-se às competências, experiência e habilitações 
legalmente definidas, bem como ao número de Inspetores, tendo em conta o tipo de inspeções e as 

categorias de veículos a inspecionar, de acordo com o previsto na Lei 11/2011 com as alterações 
introduzidas pelo DL 26/2013, na Portaria nº 221/2012 e no DL 258/2003. 

A idoneidade do candidato é analisada por comprovação da inexistência dos impedimentos previstos no 

art.º 55º do Código dos Contratos Públicos. 

Os critérios de distância (ao centro mais próximo situado no concelho) são analisados por comprovação 

do cumprimento das distâncias mínimas definidas (10km, 5km, 2,5km, 1,5km) após validação das 
coordenadas indicadas e validação do cálculo da distância entre pontos GPS. 

Os limites à instalação são analisados por comprovação de que a entidade gestora candidata não 
exerce atividade em mais de 30% dos centros em funcionamento na mesma região (NUTS II).  

Assim, na aplicação dos motivos de rejeição aplica-se a seguinte codificação: 

B - Capacidade técnica e idoneidade 

B1 - Recursos tecnológicos e equipamentos 

B11 - Características técnicas do centro – Localização e Acessos - Não cumprimento 
dos requisitos aplicáveis  

B12 - Características técnicas do centro - Instalações – Não cumprimento dos 

requisitos aplicáveis  

B13 - Características técnicas do centro – Circulação e Sinalização - Não cumprimento 

dos requisitos aplicáveis (incluindo condições de manobrabilidade) 

B14 - Características técnicas do centro – Equipamentos - Não cumprimento dos 

requisitos aplicáveis 

B15 - Características técnicas do centro – Organização - Não cumprimento dos 

requisitos aplicáveis 

B16 – Não apresentação de certidão emitida pela respetiva câmara municipal 

B2 - Recursos humanos 

B21 - Inspetores - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis  

B22 - Diretor da qualidade, Diretor Técnico, ou Gestor Responsável perante o IMT - 

Não cumprimento dos requisitos aplicáveis 

B3 - Idoneidade 

B31 - Existência de impedimentos (art.º 55º do CCP) 

C - Critérios de distância e limites à instalação 

C1 - Critérios de distância 

C11 – Não cumprimento da distância mínima a CITV mais próximo no concelho 

C2 - Limites à instalação 

C21 - Atividade em mais de 30% dos centros na mesma NUTS II 

Estes motivos de rejeição encontram-se devidamente detalhados no “Relatório de Análise de 
Candidatura”. 
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As conclusões da análise são registadas de modo sumário na aplicação informática PLC, através da 
identificação dos eventuais motivos de rejeição e do registo de informação complementar no campo 

“Observações/Motivos de Rejeição”. 
 

7.2.2 – Oportunidades de Melhoria 

Os aspetos que claramente não caem dentro das situações que possam demonstrar a falta de 
capacidade técnica e de idoneidade do candidato ou o não respeito dos critérios e limites referidos nos 

artigos 2º e 5º da Lei 11/2011 com as alterações introduzidas pelo DL 26/2013, podem ser objeto de 
melhoria.  

Estes aspetos serão posteriormente apresentados ao candidato, antes de firmar contrato com o IMT, 

no sentido de proceder às convenientes melhorias ao projeto. 

 

7.3 – Ordenação de Candidaturas 

Após a conclusão da análise (completa), incluindo aos esclarecimentos eventualmente apresentados, 

procede-se à ordenação, por concelho, de todas as candidaturas aceites. 

A ordenação efetuada através de aplicação informática PLC, decorre da aplicação dos critérios 

definidos no ponto 5 do artigo 6º da Lei 11/2011 com as alterações introduzidas pelo DL 26/2013. 

Assim, a aplicação do 1º critério de ordenação consubstancia-se no Tipo de Centro (A ou B) e no tipo 
de linhas de inspeção previsto, sendo certo que: 

a) Um centro de tipo A poderá ter uma ou várias linhas (de ligeiros ou de pesados); 

b) Um centro do tipo B terá obrigatoriamente uma área complementar de inspeção, e no 

mínimo, uma linha de ligeiros e uma linha de pesados; 

c) Todos os novos centros, independentemente do tipo (A ou B), devem dispor de uma área de 
inspeção destinada a veículos da categoria L;  

Ou seja, um centro B tem preponderância sobre um centro A, e um centro A com uma linha de ligeiros 
e uma linha de pesados tem preponderância sobre um centro A com apenas uma linha. 

O facto de um centro possuir várias linhas de inspeção da mesma tipologia (ex: de ligeiros) não 
diferencia positivamente face a outro centro que tenha apenas uma linha dessa tipologia, porquanto 

não oferece um conjunto de serviços de inspeção mais alargado em termos de tipos de inspeção e de 

categorias de veículos. 

Quanto à aplicação do 2º critério de ordenação, a distância do centro candidato ao centro de inspeção 

já existente ou aprovado (mais próximo a nível nacional) é medida em linha reta através das 
coordenadas GPS do centro geométrico do edifício do CITV, com recurso à aplicação “Fórmula de 

Cálculo da distância ao CITV mais próximo” disponível no site do IMT. 

As coordenadas GPS dos centros de inspeção já existentes ou aprovados, são as que constam do 
quadro associado à referida “Fórmula de Cálculo da distância ao CITV mais próximo”. 

As coordenadas GPS dos centros geográficos dos centros de inspeção candidatos, correspondem ao 
ponto médio da maior diagonal contida no edifício do centro de inspeção.  

Quanto à aplicação do 3º critério de ordenação, é aplicado o dia e a hora da submissão do formulário 

de candidatura, conforme registo da aplicação informática PLC. 

 

7.4 – Projeto de lista de ordenação de candidaturas 

Terminado o processo de ordenação de candidaturas, procede-se por cada concelho, à elaboração do 

projeto de lista de ordenação de candidaturas. 

O “projeto de lista de ordenação de candidaturas” inclui para cada candidatura, informação sobre as 

respetivas características, nomeadamente, “tipo de centro”, “nº de linhas de inspeção”, “coordenadas 

GPS”, “distância ao centro mais próximo (a nível nacional) ” e “data/hora da submissão”. 

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosInspeccaoDL48-2010/Documents/CalcDist_v1_4_12Julho2011.xls
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosInspeccaoDL48-2010/Documents/CalcDist_v1_4_12Julho2011.xls
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosInspeccaoDL48-2010/Documents/CalcDist_v1_4_12Julho2011.xls
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Inclui ainda, um campo de “Observações/Motivos de Rejeição”, onde constam eventuais motivos de 
rejeição ou informação de que as coordenadas GPS foram corrigidas pelo IMT. 

 

7.5 – Notificação dos candidatos 

Os projetos de lista de ordenação de candidaturas são validados pelo Presidente do Conselho Diretivo 

do IMT e divulgados aos candidatos através do site do IMT e/ou através de notificação postal. 

 

7.6 – Prazo para audiência de interessados 

Em cumprimento das disposições legais aplicáveis, após divulgação dos projetos de lista de ordenação 

de candidaturas, os candidatos podem apresentar reclamação no prazo e nas condições estabelecidos 

na respetiva notificação. 

As reclamações serão analisadas e avaliados os respetivos fundamentos, cabendo posterior notificação 

do reclamante, da decisão do IMT.    

Serão considerados como motivos atendíveis: 

a) A apresentação de documentos camarários que clarifiquem a posição da edilidade expressa 

no documento camarário anteriormente entregue dentro do prazo de candidatura 

legalmente definido;  

b) A correção das coordenadas GPS do terreno. 

Não serão atendíveis outros motivos, nomeadamente relacionados com: 

a) Pedidos de correção e/ou alteração de aspetos relacionados com o projeto (por exemplo: 

memória descritiva, desenhos) e que tenham levado anteriormente o IMT a considerar 

falta de capacidade técnica do candidato; 

b) Entrega de documentos, que não tenham sido entregues durante o prazo de candidaturas 

ou que tenham sido considerados como incorretos.   

Para clarificar ou comprovar as situações referidas nas reclamações, o IMT poderá contactar os 

representantes de outras candidaturas e/ou outras entidades, nomeadamente as câmaras municipais. 

Caso se considere uma reclamação como procedente, procede-se à alteração da respetiva lista de 

ordenação de candidaturas. 

 

7.7 – Lista de ordenação de candidaturas (Final) 

Com a decisão sobre as eventuais reclamações, procede-se por cada concelho, à elaboração da lista de 
ordenação de candidaturas (final). 

Estas listas incluem para cada candidatura, as informações previstas no ponto 7.4. 

 

7.8 – Notificação dos candidatos 

As listas de ordenação de candidaturas (finais) são validadas pelo Presidente do Conselho Diretivo do 
IMT e divulgadas aos candidatos através do site do IMT e/ou através de notificação postal. 

Qualquer eventual contestação sobre a rejeição e a ordenação final das candidaturas, deverá ser 
encaminhada para os tribunais competentes. 

 

8 – REGISTOS 

Relatório de Análise de Candidatura  

 



 
RELATÓRIO DE ANALISE DE CANDIDATURA – (Lei 11/2011, DL 26/2013) 

 

 

Nº de Candidatura:                    
 

Nome do candidato  
 

  

1 – ANÁLISE INICIAL (Apresentação da candidatura) 

Concelho selecionado pelo candidato:   Concelho de localização do CITV indicado 

pelo candidato: 

 

    
 

   Data limite para candidatura no referido 

concelho: 

 

 

 1.1 - Documentos entregues: S N NA DATA 

Formulário de Candidatura (não obrigatório constar do processo)     

Documento com indicação do número de candidatura gerado após submissão do formulário     

Copia de Bilhete de Identidade/Cartão de Identificação (frente e verso) se candidato individual     

Copia de Certidão Permanente (IRN), se pessoa coletiva      

Cópia de Cartão de Contribuinte (se candidato individual e se o NIF não constar do Cartão de Identificação), 

ou Cartão de NIPC ou Cartão da Empresa (se pessoa coletiva) 

    

Projeto do Centro de Inspeção Técnica de Veículos (Memória Descritiva)     

Mapa de Localização do Terreno do Centro (com indicação das acessibilidades – com indicação das 

coordenadas GPS do edifício do CITV) 

    

Planta de localização do centro (escala 1:1000)     

Planta de implantação do centro com acessos e zonas de parqueamento (escala 1:200)     

Planta com disposição dos equipamentos de inspeção (escala 1:100)     

Certidão municipal a comprovar de modo claro e inequívoco que o local reúne as condições necessárias para 

a instalação do CITV (integra planta de localização do terreno 1:200) 

    

Declaração de inexistência de impedimentos (n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 11/2011)     

Declaração comprovativa do cumprimento do artigo 5.º da lei 11/2011     

Comprovativo do pagamento da taxa (ou documento com identificação do número de candidatura 

anteriormente apresentada) 

    

CD com documentos exigidos     

 

1.2 - CONCLUSÕES DA ANÁLISE INICIAL:  Segue para análise complementar:  Candidatura rejeitada:  

Motivos de rejeição: 

 A11 – Entrega de documentos fora do prazo legalmente definido  

 A21 – Não entrega dos documentos previstos na Deliberação do IMT de 22 de fevereiro “Procedimento de Candidatura, Aprovação de 

Centros de Inspeção Técnica de Veículos e Alterações aos Mesmos” 

 A22 – Erros no preenchimento do formulário de candidatura  

 A23 – Incorreções nos documentos de candidatura 

 A31 – Não pagamento da taxa legalmente definida 

 B16 – Não apresentação de certidão ou documento equivalente emitido pela respetiva câmara municipal 

Informação complementar: 

 

 

 
 

 

Data de Análise:  Os Técnicos   O Chefe do DIVR 
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2 – ANÁLISE COMPLEMENTAR 

2.1 - Validação dos dados relevantes constantes no formulário, com base nos documentos do processo de candidatura 

(através da aposição de  ou X no formulário) 

Dados formulário a validar Por confronto com: Conclusão global 

NIF Cartão Contribuinte; Cartão Identificação; Cartão NIPC; Cartão Empresa      

Nome do Candidato Bilhete de Identidade; Cartão de Identificação; Certidão Permanente  OK   

Morada do CITV Documento camarário; Certidão camarária; Mapa de Localização do 

Terreno; Planta de localização do centro 
    

Coordenadas GPS Google Earth  NOK   

Distâncias a CITV‟s Fórmula de Cálculo da distância ao CITV mais próximo Caso se verifiquem 

incoerências, a avaliação 

da sua gravidade será 

registada nos pontos 

seguintes deste relatório. 

Tipo de Centro / Nº de linhas Projeto (Memória Descritiva); Plantas 

Recursos Humanos Projeto (Memória Descritiva) 

Informação complementar: 

 

 

 
 

 

2.2 – Eventual correção das coordenadas GPS (§7.2 do proced.)  N. A.  Várias candidaturas para mesmo terreno 

     

    Candidaturas com terrenos muito próximos 

     

Indicar coordenadas corretas e calcular novas distâncias (se aplicável)  Localização ou cálculo distâncias incorretos  

     

Coordenadas GPS (corrigidas) º „ „‟ N º „ „‟ W 

CITV mais próximo no próprio concelho:  Distância ao CITV mais próximo no próprio concelho:  

CITV mais próximo a nível nacional:  Distância em metros ao CITV mais próximo a nível nacional:  

 

2.3 - Cumprimento da distância mínima a CITV mais próximo (existente ou aprovado) no próprio concelho:  N.A. 

   

Intervalo de eleitores  ≤ 150.000   150.000 a 300.000  ≥ 300.000 
 Áreas Metropolitanas 

Lisboa e Porto - alínea d) 

Dist. Min. a CITV concelho  10 km   5 km  2,5 km 
 

1,5 km 

Satisfaz distância?  S   N   S   N   S   N 
   

S  
 

N 
 

                  
  

         Loures Cascais  Lisboa 
 

Amadora Odivelas 
 

         Sintra VN Gaia   
 

Oeiras Barreiro 
 

             
 

Porto Matosinhos 
 

             
 

S M Feira  
 

Motivos de rejeição: 

 C11 - Não cumprimento da distância mínima a CITV mais próximo no concelho 

 

2.4 - Cumprimento da cota de 30% na região (NUTS II):  OK 

   

 
 

Motivos de rejeição: 

 C21 - Atividade em mais de 30% dos centros na mesma NUTS II 

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosInspeccaoDL48-2010/Documents/CalcDist_v1_4_12Julho2011.xls
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2.5 - Capacidade técnica - Recursos tecnológicos e equipamentos:  OK 

   

Características do centro 

Tipo de centro:  Tipo A:   Tipo B: 

 

Nº de Linhas/áreas de Inspeção:  Linha (s) Ligeiros   Linha (s) Pesados 

 

  Área Complementar de Inspeção   Área de Inspeção Veículos Categoria L 

Motivos de rejeição: 

 B11 - Características técnicas do centro – Localização e Acessos - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis  

 B12 - Características técnicas do centro - Instalações – Não cumprimento dos requisitos aplicáveis  

 B13 - Características técnicas do centro – Circulação e Sinalização - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis (incluindo 

condições de manobrabilidade – alínea b) n.º 7 da Deliberação do IMT de 22 de fevereiro “Procedimento de Candidatura, 

Aprovação de Centros de Inspeção Técnica de Veículos e Alterações aos Mesmos” 

 B14 - Características técnicas do centro – Equipamentos - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis 

 B15 - Características técnicas do centro – Organização - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis 

Informação complementar: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.6 - Capacidade técnica - Recursos humanos:  OK 

   

Nº de Inspetores Previsto: Licença A   Licença B   Licença C   Licença D  

Motivos de rejeição: 

 B21 - Inspetores - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis  

 B22 - Diretor da qualidade, Diretor Técnico, ou Gestor Responsável perante o IMT - Não cumprimento dos requisitos aplicáveis 

Informação complementar: 

 

 
 

 

2.7 – Idoneidade:  OK 

   

Motivos de rejeição: 

 B31 - Existência de impedimentos (art.º 55º do CCP) 

Informação complementar: 
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CONCLUSÕES DA ANÁLISE 

(COMPLEMENTAR):  

    

 Candidatura 

aceite: 

 

 

 

   

 Candidatura 

rejeitada: 
 
 

Resumo dos 

códigos de 

rejeição: 
 

 

   
 
 

 

 

Data de análise:  Os Técnicos   O Chefe do DIVR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


