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A Aproximação 
à realidade
A partir do dia 1 de novembro vai entrar em vigor um 
novo quadro de classificação de deficiências das inspeções 
técnicas de veículos, que resultam da transposição da 
diretiva 2014/45/EU e de uma recente deliberação Conselho 
Diretivo do Instituto de Mobilidade Terrestre. Fomos ouvir 
a opinião de algumas entidades e saber também sobre o 
impacto que poderão ter na atividade oficinal
TEXTO PAULO HOMEM

NOVIDADES ITV

De acordo com a deliberação 
n.º 723/2020 do Conselho 
Diretivo do Instituto de 
Mobilidade Terrestre, foi alte-
rado o quadro de classificação 

de deficiências das inspeções técnicas 
de veículos. 
Esta nova definição e classificação de 
deficiências resulta da transposição da 
diretiva 2014/45/UE que harmoniza para 
todos os Estados Membros, a definição e 
atribuição do grau às observações e veri-
ficações efetuadas nas inspeções técnicas 
a veículos automóveis, permitindo assim 
um reconhecimento mútuo das inspeções 

realizadas nos vários países.
As principais alterações introduzidas com 
a Deliberação prendem-se com:
>> Desdobramento de todas as defi-
ciências detalhando a sua definição para 
que as mesmas sejam comparáveis entre 
inspeções realizadas por diferentes ins-
petores e para que sejam perfeitamente 
entendíveis pelos proprietários dos veí-
culos inspecionados;
>> Introdução de anexo específico para 
deficiências relacionadas com veículos 
Híbridos e Elétricos;
>> Introdução de deficiências específicas 
de veículos de transporte de crianças e 
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de transporte de deficientes;
>> Introdução de deficiências relaciona-
das com sistemas EPS (Direção Assistida 
Eletrónica), EBS (Sistema de Travagem 
Eletrónico) e ESC (Controlo Eletrónico 
de Estabilidade);
>> Definição de novos valores máximos 
de opacidade de acordo com a Diretiva.
Foram ainda introduzidas dois novos 
tipos de deficiências:
>> O controlo de alteração do nº de 
quilómetros entre inspeções no sentido 
de precaver eventuais fraudes de mani-
pulação dos conta-quilómetros nos atos 
de transações de veículos usados. Ou 
seja, será anotada esta informação na 
ficha de inspeção que se manterá como 
informação obrigatória nas inspeções 
subsequentes.
>> Controlo das necessárias operações 
de Recall quando estão envolvidas ques-
tões de segurança e aspetos relativos à 
proteção do ambiente.
A deliberação, que foi conhecida durante 
o mês de julho, vai entrar em vigor no 
próximo dia 1 de novembro de 2020, 
para que os centros de inspeção técnica 
de veículos se possam adaptar a estas 
alterações.
Nas próximas páginas poderá ler o que 
alguns dos principais player´s deste se-
tor pensam sobre estas medidas e que 
impacto poderão ter na atividade dos 
centros de inspeção mas também no 
negócio oficinal.

QUESTÕES
1 - Consideram que a alterações introduzidas com a deliberação n.º 723/2020 poderão de 
facto entrar em vigor a 1 de novembro? Estão os centros preparados para tal? Sim ou não?

2 - Qual ou quais das alterações introduzidas causarão um maior impacto (para os auto-
mobilistas, para as oficinas, para os centros, para a sociedade em geral) na vossa opinião?

3 - O controlo da alteração do nº de quilómetros vai trazer benefícios na prevenção das 
fraudes e numa maior credibilidade do negócio de veículos usados a curto e médio prazo?

4 - Que alterações urgentes deveriam ser introduzidas nas ITV e que não constam desta 
deliberação?

Paulo Areal
Presidente
ANCIA

1 - A ANCIA congratula-se com a publi-
cação de regras mais rigorosas a observar 
pelos Centros de Inspeção a partir de 1 
novembro, as quais, e desde há muito 
tempo, a associação tinha vindo a referir 
a necessidade urgente de proceder a 
uma atualização e evolução dos requi-
sitos técnicos aplicados pelos Centros 
de Inspeção.
A nova classificação de deficiências terá 
um forte impacto no exercício da ativi-
dade, sendo necessário proceder a um 
conjunto de alterações nos Centros de 
Inspeção, designadamente, adaptação do 
sistema informático e interligação com 
os respetivos equipamentos de inspeção 
e a formação dos inspetores.
Sem prejuízo das alterações a efetuar, os 
Centros de Inspeção estão a desenvolver 
todos os esforços no sentido de cumprir 
com o prazo de implementação da nova 
classificação de deficiências .

2 - Na sequência da transposição da 
Diretiva 2014/45/UE relativa à inspeção 
técnica periódica dos veículos a motor e 
dos seus reboques, a nova classificação de 
deficiências contém um amplo conjunto 
de inovações importantes e necessárias 
face ao longo período de aplicação do 
Despacho n.º 5392/99 (2.ª série), de 
16 de março.

Das inovações constantes neste documen-
to, verifica-se uma definição de critérios 
mais rigorosos em vários domínios, desig-
nadamente, no que respeita ao controlo 
das luzes, destacando-se ainda, pela sua 
relevância e importância, a alteração dos 
requisitos técnicos relativos ao controlo 
de emissões que evoluíram para formas 
mais rigorosas de inspeção através da 
definição de novos valores máximos de 
opacidade.

3 - O controlo pelos Centros de Inspeção 
dos quilómetros dos veículos vai de en-
contro ao disposto na Diretiva 2014/45/
UE e assume elevada importância na 
medida em que a manipulação do con-
ta-quilómetros pode conduzir a uma 
apreciação errónea da aptidão do veículo 
para circular.
Considerando a relevância que esta ma-
téria assume, o controlo da alteração do 
número de quilómetros, associado ao 
registo da quilometragem no certificado 
de inspeção técnica irá, seguramente, 
permitir detetar mais facilmente atos de 
falsificação ou manipulação.
Paralelamente, o controlo dos quilóme-
tros irá contribuir neste domínio espe-
cífico para uma maior credibilidade na 
comercialização dos veículos usados, no 
entanto consideramos que, nestes casos e 
de modo a salvaguardar a conformidade 
do veículo no processo de transação, 
deverá ser realizada uma inspeção técnica 
sempre que a última inspeção tenha sido 
realizada há mais de 3 meses.

4 - Como é do conhecimento do público 
em geral, os Centros de Inspeção foram 
obrigados a efetuar elevados investimen-
tos na implementação de áreas específicas 
para a inspeção dos motociclos, triciclos 
e quadriciclos com cilindrada superior 
a 250 cm3.
Sucede que, desde 2016 e até à presente 
data, ainda não foi publicada a regu-
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lamentação relativa ao controlo técni-
co destes veículos, designadamente, a 
classificação de deficiências para esta 
categoria de veículos, encontrando-se 
o investimento totalmente parado e os 
equipamentos sem utilização, em pre-
juízo para as entidades gestoras e para 
a segurança dos utentes destes veículos.
Neste contexto, assume-se como urgente 
a publicação da regulamentação neces-
sária que permita o início da inspeção 
técnica a estes veículos.

José Madureira
Diretor de Operações (Inspeções)
Dekra Portugal

1 - A preparação para a entrada em vigor 
da deliberação exige a alteração de pro-
cedimentos e formação dos inspetores 
por um lado e alteração do software por 

outro. Apesar do aumento de afluên-
cia nos centros resultante da paragem 
provocada pela pandemia os centros da 
DEKRA terão os seus procedimentos 
alterados e os seus colaboradores for-
mados atempadamente. As empresas 
fornecedoras de software ainda aguardam 
o fornecimento de alguns dados por parte 
do IMT que permitam a realização das 
alterações necessárias. Se esse dados não 
forem disponibilizados atempadamente 
poderão por em causa a entrada em vigor 
na data prevista.
 
2 - Em termos gerais esta deliberação 
introduz um significativo incremento 
de rigor nas inspeções, com um maior 
número de itens que implicam a repro-
vação na inspeção. É particularmente 
notório o aumento das deficiências de 
grau 3 que, para além da reprovação 
na inspeção, obrigam à paralisação do 
veículo, estando o veículo autorizado a 
circular apenas para o centro de inspeções 
e para a oficina de reparação. Alterações 
mais relevantes:
a) O sistema de travagem trás algumas 
das principais alterações nomeadamente 
a classificação de grau 3 em veículos que 
apresentem uma diferença de travagem 
no mesmo eixo superior a 50% e, para 
veículos posteriores a 01-01-2012, va-
lores de eficiência mínima de travagem 
mais elevados. Estas alterações não terão 

um impacto significativo no funciona-
mento dos centros de inspeção mas terão 
impacto na mobilidade dos clientes e 
irão implicar uma maior pressão sobre as 
oficinas que terão que ter maior rapidez 
de resposta.
Ainda no sistema de travagem este diplo-
ma abre caminho para a implementação 
da simulação de carga nos veículos pe-
sados  através, por ex., da introdução de 
deficiências para as tomadas de pressão 
em veículos posteriores a 01-07-1993. 
As tomadas de pressão são essenciais para 
a realização desse tipo de ensaios e estão 
muitas vezes inoperacionais em veículos 
mais antigos. Estes ensaios, importantes 
para a segurança rodoviária,  irão triplicar 
o tempo necessário para a realização da 
inspeção e terá forte impacto no fun-
cionamento dos centros e no tempo de 
atendimento para estes veículos.
b) Estabelece valores mínimos e máximos 
para a inclinação dos feixes luminosos dos 
faróis e limita a diferença de intensidade 
entre faróis do mesmo tipo a 30%. A 
análise dos feixes luminosos é feita com 
recurso a regloscópios eletrónicos. Será 
um desafio importante para as oficinas 
que não estão equipadas na sua gene-
ralidade com equipamentos e zonas de 
planicidade que permitam replicar as 
condições dos centros de inspeção.
c) Tal como na legislação anterior, está 
prevista uma deficiência de grau 1 para 
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veículos equipados com pneumáticos 
não previstos no documento de iden-
tificação do veículo. No entanto, na 
legislação atual, está englobado no grupo 
das deficiências relativas à identifica-
ção o que permite a não aplicação de 
reincidência, ou seja, o veículo poderá 
manter-se a circular com os mesmos 
pneus porque essa situação não levará 
a reprovação na inspeção seguinte. A 
nova deliberação, ao não englobar esta 
deficiência no grupo da identificação, 
levará a que todos os veículos com essa 
anotação sejam reprovados na inspeção 
seguinte. Existem milhares de veículos 
nestas circunstâncias e, mantendo-se a 
situação como está prevista, terá um forte 
impacto para muitos automobilistas.

d) A redução das emissões permitidas a 
veículos a gasolina com matricula pos-
terior a 01-07-2020 de 0.5% de CO 
em marcha lenta e 0.3% em aceleração 
para, respectivamente, 0.3% e 0.2% de 
CO. Para os veículos a diesel Euro 4, 
IV, 5 e V  os valores passam de 2.5m-1 
para 1.5m-1 e para os veículos Euro 6 
e VI passam dos mesmos 2.5m-1 para 
0.7m-1. A distinção da categoria Euro 
dos veículos nem sempre consegue ser 
feita de uma forma expedita e será um 
desafio para os inspetores dos centros 
de inspeção. A maior consequência será 
certamente para os automobilistas e para 
as oficinas uma vez que o bom estado e 
a integridade de todos os componentes 
da linha de escape e dos sistemas de 
injeção terá que ser garantido para que 
os valores limite possam ser cumpridos.
e) Terá certamente um grande impacto 
para os automobilistas as deficiências 
previstas para os veículos que não cum-
pram as ações de recall dos construtores 
relativamente a emissões e segurança. No 
entanto a efetividade desse controlo só 
poderá ser garantido quando for estabe-
lecido pelo IMT uma forma fiável dessas 
listas de incumpridores chegarem aos 
centros de inspeção. Até lá esse controlo 
não poderá ser implementado.
 
3 - As medidas previstas terão um im-
pacto positivo a médio prazo, no entanto 
ficam de fora do controlo os veículos 
M1 com menos de 4 anos. Para que a 
medida fosse ainda mais eficiente seria 
necessário uma interligação da base de 
dados do IMT, onde já constam os dados 
dos centros de inspeção, com dados reco-
lhidos pelos concessionários automóveis.
 
4 - As categorias de veículos abrangidos 
por esta deliberação são as M, N e O. 
O DL 144/2017 prevê a realização de 

inspeções aos veículos de categoria L com 
mais de 250 cm3, a sua não inclusão é, no 
nosso entendimento, incompreensível. 

António Garrido
Diretor de Equipamentos p/ Oficinas 
e Centros de Inspeção
Lusilectra

1 - Sim, os centros dispõem de todas as 
condições técnicas para poder aplicar as 
alterações introduzidas pela deliberação 
n.º 723/2020.

2 - Para os automobilistas a questão da 
limpeza, pois sempre que as condições 

de limpeza prejudiquem as observações 
durante a inspeção, o veículo deve ser 
reprovado e o inspetor deve descrever 
na ficha de inspeção a não realização dos 
ensaios e verificações correspondentes à 
inspeção por não existirem condições de 
limpeza. Também as operações de recall 
relativas a questões de segurança e de 
proteção do ambiente.
Para as oficinas a definição de novos 
valores de opacidade, a introdução de 
deficiências relacionadas com os sistemas 
EPS (Direção Assistida eletrónica), EBS 
(Sistema de Travagem Eletrónico) e ESC 
(Controlo Eletrónico de Estabilidade), a 
introdução de deficiências específicas de 
veículos de transporte de crianças e de 
deficientes, bem como a introdução de 
deficiências relacionadas com veículos 
híbridos e elétricos abrem novas janelas de 
oportunidade para a prestação de serviços 
que contribuam para a manutenção da 
conformidade dos veículos de acordo com 
a homologação.
Para os centros, as alterações introduzidas 
estão alinhadas com aquilo que é a sua 
missão: contribuir para uma maior segu-
rança e proteção ambiental. Os centros 
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de um modo geral, estão já preparados 
e consciencializados para as alterações 
previstas.
Para a sociedade em geral o controlo mais 
apertado das emissões assim como o maior 
controlo dos sistemas de segurança ativa 
são as alterações que terão maior impacto.

3 - Sim, é mais uma medida de prevenção 
deste tipo de fraudes. Embora possa não 
eliminar por completo, sobretudo no caso 
de veículos importados usados, ajudará a 
reduzir a incidência e a contribuir para 
uma maior transparência e credibilidade 
do negócio de veículos usados.

4 - Deveriam iniciar as inspeções aos 
veículos da categoria L, pois os centros há 
mais de cinco anos que estão equipados, 
cumprindo uma exigência legal imposta. 
Trata-se de investimentos que foram rea-
lizados e que ainda não puderam ser ren-
tabilizados e, para além disso, contribuir 
para o aumento da segurança rodoviária 
deste tipo de veículos. Deveriam também 
iniciar os ensaios em carga dos veículos 
pesados, pois, para além do cumprimento 
de um imperativo legal imposto pela 
Europa, que já deveria ter sido introdu-
zido de forma efetiva no nosso país, os 
investimentos já foram também realizados 
pelos centros há mais de cinco anos e é 
uma medida que irá contribuir para o 
aumento da segurança rodoviária deste 
tipo de veículos. O controlo da emissão de 
partículas, nomeadamente pelos veículos 
diesel, é também uma medida que deve 
ser introduzida em breve, pois, ainda que 
a alteração dos valores de opacidade seja 
positiva é insuficiente, nomeadamente 
para veículos euro 5 e 6.

Pedro Dias
Diretor de Operações
Controlauto

1 - Sim, os centros estarão preparados. 

Serão necessárias alterações nos procedi-
mentos e sistemas informáticos e formação 
aos inspetores, mas tudo estará pronto na 
data fixada.
 
2 - Com transposição da Diretiva 2014/45/
UE a nova classificação de deficiências (a 
atual data já de 1999) vem atualizar alguns 
critérios de análise, tendo em conta a 
grande evolução técnica que as viaturas 
tiveram, sendo que os aspetos que mais se 
destacam e para os quais automobilistas e 
oficinas deverão redobrar a atenção são os 
critérios mais apertados na avaliação das 
luzes e da emissões, nomeadamente da 
opacidade do veículos a gasóleo. 
 
3 - Sem dúvida. Passarão a ser registados na 
ficha de inspeção os quilómetros registados 
em cada inspeção, o que será um dissuasor 
para a fraude e seguramente um fator de 
transparência e credibilidade.
 
4 - Parece-nos que esta deliberação está 
bastante completa e era, há muito, aguar-
dada pelos operadores. Ficou apenas a 
faltar a implementação das inspeções aos 
motociclos que já tarda. Com a maioria 
dos centros equipados desde 2015/16 
, não se compreende a demora na sua 
implementação.

José Mira
Gerente
MG Equipamentos

1 - Tudo dependerá do entendimento rela-
tivo às alterações de alguns procedimentos 
de inspeção. Os documentos de suporte 
da deliberação (incluindo a Diretiva) são 
claros, por exemplo, em relação à obriga-
toriedade de se inspecionarem os pesados 
segundo a Norma ISO 21069, o que modi-
ficará por completo os ensaios de travagem 
atualmente efetuados. 
As restantes alterações não configuram 
mudanças significativas de procedimentos. 

Poderão provocar um aumento das taxas 
de reprovação, se a quase inexistente ação 
fiscalizadora se fizer sentir.

2 - O maior impacto resultaria da reintro-
dução do rigor que ao longo dos anos se foi 
perdendo. Não será a nova classificação de 
deficiências a resolver as enfermidades de 
um sector cujo descrédito atinge hoje pa-
tamares preocupantes, com uma duvidosa 
contribuição para os vetores fundamentais 
que presidem à sua existência: a segurança 
rodoviária e a proteção ambiental. Entre os 
vários indicadores que deveriam ser consi-
derados, destacam-se as baixíssimas taxas de 
reprovação que claramente não traduzem o 
estado do nosso parque automóvel.

3 - Trará benefícios e terá seguramente um 
efeito dissuasor com reflexos na comercia-
lização de viaturas usadas. Contudo, esta 
ação poderia ainda ser mais eficaz se estives-
se prevista a utilização de um equipamento 
OBD que complementarmente à inspeção 
visual permitisse detetar manipulações 
indevidas nas unidades das viaturas.

4 - A presente deliberação pretende trans-
por a Diretiva 2014/45/EU com um atraso 
de mais de 6 anos e de uma forma prova-
velmente incompleta. 
No que respeita às emissões, continuaremos 
a controlar os diesel de uma forma que 
outros estados membro já consideraram 
obsoleta. Viaturas Diesel, às quais se remo-
vem filtros de partículas, poderão cumprir 
os valores da nova deliberação. 
A introdução do equipamento OBD 
continua a ficar adiada, contrariando a 
própria Diretiva, impedindo o controlo da 
maioria dos atuais sistemas de segurança 
das viaturas. 
O princípio que recomenda o controlo das 
condições de segurança de todos os veículos 
que circulam na via pública assume, em 
Portugal, contornos escandalosos no que 
à Categoria L diz respeito. Os centros de 
inspeção estão há 5 anos equipados para 
esta tipo de viaturas sem que se conheça 
a data para o início deste tipo de inspe-
ções. E nem os índices de sinistralidade 
parecem ajudar a que haja reflexão sobre 
esta matéria, tal como acontece com os 
tratores agrícolas.
Por último, qualquer sistema que assente 
em regras concorrenciais carece de uma 
eficaz ação fiscalizadora que garanta o 
cumprimento dos princípios inerentes à 
atividade. Sem ela, a vertente técnica fica 
inevitavelmente comprometida. 
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