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CADERNO REIVINDICATIVO 

ANCIA 2017 

1. Extensão das inspeções a todos os veículos a motor de 2 e 3 rodas, como medida de 

melhoria da segurança rodoviária;  

2. Extensão das inspeções a todos os tratores agrícolas e máquinas industriais, passando as 

mesmas a serem realizadas a cada 2 anos, uma vez que, em face de uma manutenção 

irregular e de um parque já antigo, são contributo importante para a sinistralidade rodoviária;  

3. Promover a implementação de inspeção obrigatória aquando da alteração da titularidade 

do certificado de matrícula, sempre que a última inspeção tenha sido realizada há mais de 3 

meses;  

4. Promover a implementação de inspeção extraordinária sempre que se verifique a 

participação de sinistro que envolva veículos que apresentem danos estruturais;  

5. Implementar as inspeções periódicas obrigatórias para controlo das emissões poluentes 

como medida de reforço da qualidade ambiental, defendendo-se que os veículos a motor, 

independentemente da periodicidade prevista na lei e da sua utilização, devem ser 

submetidos a um ensaio extraordinário anual;  

6. Na sequência de estudo técnico realizado pela ANCIA, promover a alteração legislativa de 

modo a permitir que, nas linhas de inspeção de veículos pesados, possam ser realizadas 

inspeções a determinados veículos ligeiros com uma massa total, no momento do ensaio, 

igual ou superior a 1000 kg;  

7. Reforçar a fiscalização da atividade de inspeção técnica de inspeção de veículos, assim 

como o cumprimento desta obrigação legal pelos Utentes;  

8. Promover uma melhor articulação com o IMT I.P., designadamente, através da criação de 

um grupo de trabalho permanente para acompanhamento e discussão de assuntos de 

interesse para o setor, tais como a contrapartida financeira, a descentralização de serviços 

deste Instituto pelos Centros de Inspeção, essencialmente na área de veículos, as tarifas dos 

novos serviços, assim como a divulgação atempada dos dados estatísticos da atividade;  

9. Criação no âmbito do IMT I.P. do Conselho de Inspeções Técnicas de Veículos onde devem 

ter assento, designadamente, representantes da ANSR, GNR, PSP, Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões e a ANCIA, o qual, entre outras, terá como competência 

pronunciar-se previamente sobre os atos normativos e regulamentares relacionados com a 

atividade de inspeção de veículos;  

10. No âmbito da inspeção técnica na estrada a veículos comerciais, promover e implementar 

a realização das inspeções técnicas minuciosas, unicamente, nas instalações dos Centros de 

Inspeção.  


