
 

 

N/Ref. 171/12                   Angra do Heroísmo, Outubro de 2012 

 

Assunto: SIMPLIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE ACESSO E DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE 
ALUGUER DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS SEM CONDUTOR (RENT-A-CAR).  
 

 

Caro Associado, 

 

O regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos 

está mais simples! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de Agosto que 

vem regular as condições de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos de 

passageiros sem condutor (rent-a-car). 

 

O Decreto-Lei não n.º 181/2012, de 6 de Agosto não abrange contratos ou prestação de 

serviços de disponibilização de veículos por períodos muito reduzidos (car sharing), nem 

alugueres de longa duração (renting); 

 

O acesso e exercício da referida atividade está sujeito à comunicação prévia com prazo ao 

IMTT, I.P., que pode ser efetuado através da plataforma deste instituto.  

 

No prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data da comunicação prévia, o I.M.T.I.P. verifica 

o preenchimento dos requisitos de acesso à atividade previstos nos artigos 4.º e 5.º, 

nomeadamente os requisitos de acesso à atividade e a idoneidade. 

 

Assim, para efeitos de acesso à atividade, os interessados devem observar cumulativamente os 

seguintes requisitos: 

 

� Possuir idoneidade, devidamente comprovada, nos termos do art. 5.º, 

� Propor-se explorar um número mínimo de veículos, independentemente do número 

de estabelecimentos fixos existentes em território nacional; 

� Dispor de, pelo menos, um estabelecimento fixo para atendimento ao público. 

 

Os interessados devem de dispor ainda: 



 

 

〉 De número mínimo de veículos necessários para exerção da atividade, sendo 

presentemente 7 veículos ligeiros;  

〉 De três, para o aluguer das restantes categorias de veículos. 

 

Os requisitos de acesso à atividade são de verificação permanente, devendo as entidades 

autorizadas comprovar o seu cumprimento sempre que lhes seja solicitado. 

 

Só podem ser utilizados na atividade de rent-a-car veículos que obedeçam aos requisitos 

mencionados no art. 6.º do presente diploma. 

 

Mais informamos que o contrato de aluguer de veículos de passageiros sem condutor, deve de 

obedecer os requisitos mencionados no art. 9.º 

 

A fiscalização é da competência a do IMT, I.P., da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de 

Segurança Pública. 

 

O presente diploma entra em vigor a 22  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1351098751.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


