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Tarifa Inspecção
Tarifa Reinspecção
IVA
incluido
à taxa legal
em vigor
Ligeiros
Pesados

€27,72

Ligeiros

€6,96

€41,49

Pesados

€6,96

Reboques e
Semi-reboques
€27,72
Reboques e
Semi-reboques
€6,96
Nova matricula
€69,20
Extraordinárias
96,78
Lista de Centros de Inspecção
Calendário das Inspecções Técnicas de Veículos
Decreto-Lei Nº 136/2008
IPO e a Segurança Rodoviária
A correcção das deficiências encontradas no veículo, permite evitar avarias mais graves e
reduzir as probabilidades de falhas mecânicas eventualmente causadoras de acidentes.
Através da inspecção periódica do veículo está grandemente facilitada a manutenção e
conservação do veículo, o que contribui decisivamente para a sua segurança activa e passiva.
O principal interessado na inspecção do seu veículo é sem dúvida o condutor. É que ao levar o
carro à inspecção, o condutor está a contribuir para a sua própria segurança e, para a
segurança de todos aqueles que consigo viajam.
Mesmo após o seu veículo ter sido aprovado na inspecção técnica, deverá ter sempre o
cuidado de verificar regularmente os principais componentes de segurança, e levar o seu
automóvel a uma oficina especializada sempre que necessário
Antes da Inspecção
Há um conjunto de verificações simples que podem ser efectuadas regularmente pela pessoa
que conduz o veículo, nomeadamente, antes de o levar a um centro de inspecção:
1. Eficiência dos limpa pára-brisas;
2. Sinalização luminosa: mudança de direcção, perigo, travagem, marcha atrás, chapa de
matrícula, nevoeiro;
3. Luzes de presença, médios e máximos;
4. Pneus: relevo do piso com pelo menos 1,6 mm;
5. Espelhos retrovisores: superfície reflectora, fixação e regulação;
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6. Funcionamento correcto dos cintos de segurança.
Documentos necessários
Quando da realização da inspecção periódica, deverá exibir os seguintes documentos:
1. Livrete
2. Título de Registo de Propriedade ou «Documento único»
3. Ficha da última inspecção «excepto na 1ª inspecção».
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