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Objetivo e Âmbito

O presente procedimento aplica-se ao controlo metrológico legal dos tacógrafos analógicos e digitais,
designados por tacógrafos, e visa estabelecer o modo de proceder a observar nas operações de Primeira
Verificação (PV), a instrumentos novos e reparados, Verificação Periódica (VP) e Verificação Extraordinária(VE)
nos termos da legislação aplicável.
Nesses termos aplica-se a tacógrafos homologados de acordo com o Regulamento CEE n.º 3821/85, de 20 de
dezembro, com as alterações introduzidas até ao Regulamento UE n.º 1266/2009 da Comissão, de 16 de
dezembro (vide 2.), tal como com o Regulamento UE n.º 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4
de fevereiro, em articulação com o Regulamento UE n.º 799/2016 da comissão, de 18 de março, que lhe dá
execução.
Destina-se também à qualificação das entidades para a realização dos ensaios aplicáveis às operações de
controlo metrológico legal abaixo designadas (vide Anexo 0), nomeadamente às condições a ter em consideração
na aprovação dos instaladores/reparadores (oficinas e fabricantes de veículos) em particular no que se refere ao
cumprimento do artigo 24.º do referido Regulamento UE n.º 165/2014:


Primeira Verificação (1ª e 2ª fase no caso dos tacógrafos analógicos);



Verificação Periódica;



Verificação Extraordinária (da competência exclusiva do Instituto Português da
Qualidade, I.P. – IPQ).

Em cada ensaio, as indicações são expressas ou convertíveis nas seguintes unidades de medida:
Ensaio de distância:

m (metro);

Ensaio de velocidade:

km/h (quilómetros por hora);

Ensaio de tempo:

min/d (minutos por dia) e s/d (segundos por dia).

1

Definições

Para efeitos do presente procedimento são aplicáveis as definições previstas no Regulamento CEE n.º 3821/85,
de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas até ao Regulamento UE n.º 1266/2009 da Comissão, de 16
de dezembro (vide 2.), tal como com o Regulamento UE n.º 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 4 de fevereiro, em articulação com o Regulamento UE n.º 799/2016 da comissão, de 18 de março, que lhe dá
execução.
São ainda aplicáveis as seguintes definições:
Unidade-veículo – É o tacógrafo, excluindo o sensor de movimento e os respetivos cabos de ligação;
Tacógrafo ou aparelho de controlo – Equipamento completo destinado a ser instalado a bordo dos veículos
rodoviários para indicação, registo e memorização, automáticos ou semiautomáticos, dos dados sobre a marcha
desses veículos, assim como sobre certos períodos de trabalho dos condutores. O tacógrafo inclui o sensor de
movimento, tal como os cabos de ligação entre ambos. Para determinadas categorias de veículos (M1 e N1),
onde não seja possível instalar mecanicamente qualquer outro tipo de sensor de movimento, o tacógrafo é
também constituído por um adaptador, cabos de ligação e uma unidade-veículo. Os tacógrafos da última geração
(4ª) incluem igualmente a antena DSRC (comunicação dedicada de curto alcance), a antena GNSS (sistema
global de navegação por satélite), quando exterior à unidade-veículo, bem como os respetivos cabos de ligação;
Sensor de movimento ou gerador de impulsos – Peça do tacógrafo que emite um sinal representativo da
velocidade do veículo e/ou da distância percorrida. Nos tacógrafos da penúltima geração (3ª), em que existe o
sistema com dois sinais de velocidade, a informação do sensor de movimento, terá de ser corroborada por uma
ou mais fontes independentes desse sensor, como seja através do CAN do veículo, ABS/ESP ou através de um
sistema global de navegação por satélite. A utilização destes tacógrafos é obrigatória para veículos matriculados
após 1 de outubro 2012, nos termos do artigo 2º do Regulamento UE 1266/2009 da Comissão, de 16 de
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dezembro, sendo que, nos termos do considerando (7) desse mesmo regulamento, não é obrigatória a
substituição de tacógrafos em funcionamento, antes da sua aplicação, desde que sejam digitais;
Adaptador – Peça do tacógrafo que emite um sinal permanentemente representativo da velocidade do veículo
e/ou da distância percorrida (M1 e N1);
Caixa corretora (ou dispositivo corretor, aplicável aos tacógrafos analógicos mecânicos) – Dispositivo que
funciona como fator multiplicador do coeficiente w, obtendo-se à sua saída um coeficiente para o conjunto
veículo-dispositivo corretor igual à constante k do tacógrafo;
Ativação – Fase durante a qual o tacógrafo digital fica completamente operacional e, por conseguinte, executa
todas as funções nomeadamente de segurança. Só pode ser realizada com a introdução de um Cartão de Centro
de Ensaio;
Centro de Ensaio – Entidade qualificada pelo Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), como
instalador/reparador de tacógrafos analógicos e/ou como instalador de tacógrafos digitais;
Erro de medição – Diferença entre o valor indicado pelo tacógrafo, representado por I, e o valor de referência,
indicado por um padrão de exatidão adequada, representado por P, ou seja:
I − P;
Erro relativo – Quociente entre o erro de medição e o valor de referência, indicado por um padrão de exatidão
adequada, estabelecido em percentagem (%), ou seja:
I−P
P

× 100;

EMA – Erro Máximo Admissível;
Etiqueta informativa INCM – Etiqueta, emitida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, cuja utilização é
obrigatória a partir do dia 1 de janeiro de 2020.

2

Referências
[1]

Regulamento CEE n.º 3821/85, de 20 de dezembro;

[2]

Regulamento CEE n.º 3314/90 da Comissão, de 16 de novembro (1ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[3]

Regulamento CEE n.º 3688/92 da Comissão, de 21 de dezembro (2ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[4]

Regulamento CE n.º 2479/95 da Comissão, de 25 de outubro (3ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[5]

Regulamento CE n.º 1056/97 da Comissão, de 11 de junho (4ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[6]

Regulamento CE n.º 2135/98 do Conselho, de 24 de setembro (5ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[7]

Regulamento CE n.º 1360/2002 da Comissão, de 13 de junho (6ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[8]

Regulamento CE n.º 432/2004 da Comissão, de 5 de março (7ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[9]

Regulamento CE n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março (8ª alteração ao
Regulamento CEE n.º 3821/85);

[10]

Regulamento CE n.º 68/2009 da Comissão, de 23 de janeiro (9ª alteração ao Regulamento CEE n.º 3821/85);

[11]

Regulamento UE n.º 1266/2009 da Comissão, de 16 de dezembro (10ª alteração ao Regulamento CEE n.º
3821/85);

[12]

Regulamento UE n.º 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro (substitui o Regulamento
CEE n.º 3821/85);

[13]

Regulamento UE n.º 1161/2014, de 30 de outubro (esclarece a continuidade da utilização dos adaptadores nos
veículos das categorias M1 e N1);

[14]

Regulamento UE n.º 130/2016, de 1 de fevereiro (complementa o Regulamento UE n.º 1161/2014);

[15]

Regulamento UE n.º 799/2016 da comissão, de 18 de março (dá execução ao Regulamento UE n.º 165/2014);
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[16]

Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro (Regime Geral do Controlo Metrológico legal);

[17]

Decreto-Lei n.º 169/2009, de 31 de julho (regime contraordenacional aplicável);

[18]

Portaria n.º 299/86, de 20 de junho (Regulamento de Qualificação de Instaladores e ou Reparadores de
Instrumentos de Medição);

[19]

Portaria n.º 625/86, de 25 de outubro (Regulamento do Controlo Metrológico dos Tacógrafos);

[20]

Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro (Regulamento Geral do Controlo Metrológico legal);

[21]

Despacho 652/2000, 2ª série, publicado no DR n.º 6 de 8 de janeiro (estabelece a obrigatoriedade da placa
informativa relativa à limitação de velocidade);

[22]

NP 1815:1985. Tacógrafos para veículos automóveis. Definições. Condições de instalação. Ensaio metrológico;

[23]

EN 16882:2015 – Road vehicles - Security of the mechanical seals used on tachograph - Requirements and test
procedures.

Controlo Metrológico Legal

Os originais dos documentos comprovativos da realização do controlo metrológico legal, emitidos por entidade
com qualificação reconhecida pelo Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), devem permanecer
obrigatoriamente no veículo onde o tacógrafo se encontra instalado e o duplicado arquivado no Centro de Ensaio.
No caso da 1ª fase da Primeira Verificação, no que respeita aos tacógrafos analógicos mecânicos, o original do
documento comprovativo da realização do controlo metrológico legal deve permanecer obrigatoriamente no
veículo, onde o tacógrafo se encontra instalado, até à operação de 1ª fase da Primeira Verificação seguinte. Nas
restantes tipologias de tacógrafos analógicos, eletrónicos ou eletromecânicos (adiante referenciados apenas
como eletrónicos), o original do documento comprovativo da realização da 1ª fase da Primeira Verificação deve
permanecer obrigatoriamente no veículo, onde o tacógrafo se encontra instalado, até à operação de controlo
metrológico legal seguinte (Verificação Periódica ou 2ª fase da Primeira Verificação).
No decurso do processo de verificação metrológica, e sempre que necessário, as entidades qualificadas pelo IPQ
devem testar o tacógrafo verificando a presença ou utilização de dispositivos de manipulação, incluindo a
verificação de selos ausentes, ou quebrados, desde a última verificação, elaborando um relatório dessas
ocorrências. Este relatório deve permanecer em arquivo no Centro de Ensaio por um período não inferior a 2
anos.
Os tacógrafos analógicos, cujo modelo tenha sido objeto de autorização de uso determinada ao abrigo da
legislação anterior, podem permanecer em utilização enquanto estiverem em bom estado de conservação e
apresentarem erros inferiores aos erros máximos admissíveis. Sem prejuízo das exceções previstas na lei, em
caso de avaria devem, obrigatoriamente, ser substituídos por tacógrafos digitais sempre que não possam ser
reparados.
O anteriormente disposto não impede a comercialização, nem a utilização em serviço de tacógrafos
acompanhados de Certificados, referentes aos diferentes controlos metrológicos, emitidos, seja por entidades
oficiais de qualquer Estado membro da União Europeia, da Turquia ou de um Estado subscritor do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, seja por organismos europeus reconhecidos segundo critérios equivalentes às
normas europeias aplicáveis, com base em especificações e procedimentos que assegurem uma qualidade
metrológica equivalente à visada por aquele Regulamento.

3.1 Erros Máximos Admissíveis (EMA)
Os erros máximos admissíveis nos ensaios da Primeira Verificação são os seguintes:
Tacógrafos Analógicos (mecânicos ou eletrónicos, novos ou reparados):
i.
Ensaio de distância: ± 1 %;
ii.
Ensaio de velocidade: ± 3 km/h;
iii. Ensaio de tempo: ± 2 min/d (máximo de ± 10 minutos em sete dias).
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Ensaio de distância no odómetro: ± 1 %;
Ensaio de velocidade: ± 1 km/h;
Ensaio de tempo: ± 2 s/d;
Ensaio de distância no banco de rolos: ± 2 %.

Os erros máximos admissíveis para a Verificação Periódica e para a Verificação Extraordinária são iguais aos
previstos no presente procedimento para a Primeira Verificação.

3.2 Determinação dos Erros
Nos tacógrafos analógicos a determinação dos erros relativos à 1.ª fase da Primeira Verificação, acima indicados,
efetuar-se-á nas condições dispostas em 4.2.1.1, a considerar como condições normais de ensaio, com o
tacógrafo ligado a um banco de ensaio de bancada.
Nos tacógrafos analógicos a determinação dos erros relativos à 2.ª fase da Primeira Verificação e à Verificação
Periódica, acima indicados, efetuar-se-á nas condições dispostas em 4.2.1.1, a considerar como condições
normais de ensaio, com o tacógrafo ligado a um simulador de ensaio apropriado com uma exatidão comparável
a um banco de ensaio de bancada.
Nos tacógrafos digitais, sem prejuízo da determinação do erro associado ao ensaio de distância em banco de
rolos, a determinação dos erros relativos à Primeira Verificação e à Verificação Periódica, acima indicados,
efetuar-se-á nas condições dispostas no 4.1.1, a considerar como condições normais de ensaio, com o tacógrafo
ligado a um simulador de ensaio apropriado.
Os instrumentos utilizados na determinação dos erros devem estar calibrados por entidades acreditadas ou, no
início da sua utilização (exceção apenas aplicável a instrumentos novos), pelo fabricante, sendo que aqueles
sujeitos ao controlo metrológico legal devem estar verificados por entidades qualificadas pelo IPQ.

3.3 Ensaios de Verificação
3.3.1 Primeira Verificação
A Primeira Verificação dos tacógrafos analógicos realiza-se em 2 fases, no instalador/reparador, sendo que:
- A 1.ª fase é realizada no reparador e compreende os ensaios de distância, velocidade e tempo nos
termos do 4.2.1.1;
- A 2.ª fase, após instalação no veículo, é realizada no instalador e, para os tacógrafos eletrónicos, sempre
que não tenha sido realizada a 1.ª fase, compreende os ensaios de distância, tempo e velocidade
previstos em 4.2.1.2, bem como a adaptação da constante k do tacógrafo ao coeficiente w do veículo.
Para os tacógrafos mecânicos, compreende a adaptação do coeficiente w do veículo à constante k do
tacógrafo.
Os ensaios realizados são confirmados através do PERCURSO EM ESTRADA, conforme também
previsto em 4.2.1.2.
A 1.ª fase da Primeira Verificação, realiza-se:
a) Antes da colocação do instrumento no mercado;
b) Após qualquer reparação da unidade-veículo;
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c) Para os tacógrafos mecânicos, cada seis anos (72 meses) a seguir à realização da última 1.ª fase da
Primeira Verificação.
A 2.ª fase da Primeira Verificação, realiza-se:
a) A seguir à realização da 1.ª fase da Primeira Verificação;
b) Sempre que seja necessário remover, com quebra de selagem, ou substituir o gerador de impulsos
/sensor de movimento.
A Primeira Verificação dos tacógrafos digitais é realizada no instalador, compreende a adaptação da constante k
do tacógrafo ao coeficiente w do veículo, sendo efetuados os ensaios de distância, tempo e velocidade previstos
no 4.1.1.
A Primeira Verificação realiza-se:
a) No momento da instalação, após a sua ativação;
b) Sempre que seja necessário remover, com quebra de selagem, ou substituir o gerador de impulsos
/sensor de movimento.

3.3.2 Verificação Periódica
Os ensaios de Verificação Periódica, dos tacógrafos digitais e analógicos, são equivalentes aos da Primeira
Verificação (2ª fase no caso dos tacógrafos analógicos), respetivamente, conforme disposto no 4.1.2 e 4.2.2.
A Verificação Periódica realiza-se pelo menos uma vez no prazo de dois anos (24 meses) após a última operação
de controlo metrológico legal, bem como:
a) Quando a hora UTC da unidade-veículo do tacógrafo digital estiver desfasada mais de 20 minutos;
b) Sempre que se verifique alteração do coeficiente característico do veículo ou do perímetro efetivo dos
pneus;
c) Quando o utilizador (proprietário ou locatário) do veículo for alterado;
d) Quando a matrícula do veículo for alterada;
e) No caso de quebra acidental de selagens;
f)

No caso de quebra de selagem por controlo de estrada realizado pelas autoridades competentes (IMT,
GNR, PSP, outras);

g) Nos tacógrafos da última geração, após qualquer reparação ou substituição do equipamento GNSS ou
DSRC externos.

3.3.3 Verificação Extraordinária
A Verificação Extraordinária é da competência exclusiva do IPQ.
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Modo de Proceder

4.1 Tacógrafos Digitais
Nota prévia:
Todos os veículos matriculados a partir de 2012-10-01 devem possuir dois sinais de velocidade independentes
(IMS – Independent Motion Signal). Para detetar a manipulação dos dados relativos ao movimento, a informação
do sensor de movimento deve ser corroborada por informação de movimentos do veículo derivada de uma ou
mais fonte(s) independente(s) do sensor de movimento. Para os tacógrafos da última geração que, nos termos
do Regulamento UE 799/2016, são de instalação obrigatória em veículos matriculados a partir de 2019-06-15, a
informação do sensor de movimento é obrigatoriamente corroborada pelo GNSS. Nesses termos devem ser
controladas as seguintes fontes de manipulação:
a) Velocidade Nula – Este incidente produz-se quando uma medição de velocidade nula é contradita pela
informação relativa ao movimento de, pelo menos, uma fonte independente durante mais de um minuto
ininterrupto;
b) Caso a unidade-veículo possa receber ou derivar valores de velocidade a partir de uma fonte
independente externa de informação sobre o movimento, pode produzir-se um incidente quando
contradisserem significativamente os derivados a partir do sinal de velocidade do sensor de movimento
durante mais de um minuto.

4.1.1 Primeira Verificação
Verificação da Instalação:
a) Dimensões dos pneumáticos;
b) Perímetro efetivo das rodas;
c) Marca de homologação da unidade-veiculo;
d) Verificar se os selos da unidade-veículo estão corretamente aplicados e em boas condições;
e) No caso dos tacógrafos em serviço, verificar se a selagem do sensor de movimento à caixa de velocidade
está intacta. Verificar igualmente se os números de identificação dos selos estão devidamente registados
na base de dados europeia e, tratando-se de tacógrafos da última geração, correspondem aos registados
na placa de instalação;
f)

Verificação geral da unidade-veiculo assegurando que não apresenta sinais de arrombamento,
manipulação ou quaisquer outras evidências que possam pôr em causa a sua integridade.

Efetuar o descarregamento dos dados técnicos da unidade-veículo, bem como uma impressão dos mesmos, e
comparar as informações com a selagem do fabricante, verificar a hora UTC e data. Tratando-se de tacógrafos
em serviço, comparar igualmente com as informações da placa de instalação. No caso dos tacógrafos da última
geração verificar:
a) Se a localização geográfica da unidade-veículo coincide com a das instalações do Centro de Ensaio;
b) Se a ligação GNSS está a funcionar corretamente. Se aplicável, comparar os dados de identificação
marcados na placa descritiva da instalação GNSS externa com os dados guardados na memória da
unidade-veiculo;
c) O número de série da instalação DSRC (comunicação dedicada de curto alcance) remota e efetuar um
teste para verificar o correto funcionamento deste sistema.
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Verificação do sensor de movimento:
a) Introduzir o Cartão de Centro de Ensaio na posição de Condutor 1, que deverá reconhecer o cartão;
b) Utilização do cabo exterior e ativação do gerador, para verificação de manipulações da cablagem original;
c) Efetuar uma nova impressão dos dados técnicos da unidade-veículo e constatar que o sensor de
movimento instalado é o indicado na primeira impressão.
Efetuar o descarregamento, bem como a impressão a partir do software referenciado no Anexo 0, dos eventos e
avarias da unidade-veículo e verificar a existência de sinais de dispositivos de manipulação, tentando detetar
eventos ou avarias do sensor e falhas de alimentação elétrica.
Ensaio da distância (ou ensaio de odómetro):
• Ensaio de 1000 m. Os impulsos deverão ser fornecidos pelo simulador de velocidade através do
conector localizado na parte frontal do tacógrafo digital;
• Constante k programada (ex.: 1000 impulsos/km);
• Velocidade de simulação: 50 ± 5 km/h (duração do ensaio: 72 s aproximadamente);
• Comparação da indicação da distância fornecida pelo tacógrafo e do odómetro;
• Ensaio de relógio;
• Comparação do relógio interno do tacógrafo com a indicação do equipamento de ensaio de relógio.
Ensaio de simulação de velocidade:
A simulação da velocidade (impulsos) deverá ser fornecida pelo simulador de velocidade através do
conector localizado na parte frontal do tacógrafo. Deverá ser efetuada simulação para três diferentes
velocidades:
• 40 km/h, por um período de pelo menos 30 segundos;
• 80 km/h, por um período de pelo menos 30 segundos;
• 180 km/h, por um período de pelo menos 30 segundos. O teste assim efetuado não regista o
excesso de velocidade, pelo que deve proceder-se ao teste da limitação à velocidade
legalmente aplicável a seguir designado.

Medição do perímetro efetivo dos pneumáticos:
• O veículo deverá percorrer no mínimo a distância necessária para que cada roda motora complete três
voltas. O perímetro efetivo dos pneumáticos deverá ser obtido com base na média das distâncias
percorridas das rodas motoras.
Condições:
• Ensaio efetuado em estrada;
• O veículo deverá deslocar-se pelos seus próprios meios em linha reta numa superfície horizontal;
• Pneumáticos à pressão recomendada pelo fabricante;
• Desgaste dos pneus conforme os limites autorizados pela legislação nacional;
• Veículo em vazio;
• Percurso de 3 voltas completas;
• Programação do valor de l na unidade-veículo.
Determinação do valor de w:
• O valor de w deverá ser encontrado automaticamente no banco de rolos (após a introdução do fator de
correcção, quando necessário) ou deslocando-se o veículo, pelos seus próprios meios, em linha reta
numa superfície horizontal numa distância de 100 m.
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Condições do ensaio:
• Pneumáticos à pressão recomendada pelo fabricante;
• Desgaste dos pneus conforme os limites autorizados pela legislação nacional;
• Veículo em vazio;
• Programação do valor de w no tacógrafo digital.
Teste da limitação à velocidade legalmente aplicável:
• Tacógrafo programado com os valores de w, l e k;
• Teste preferencialmente efetuado em banco de rolos;
• Pneumáticos à pressão recomendada pelo fabricante;
• Veículo sem carga;
• Velocidade de teste: 90 km/h e 100 km/h, respetivamente, para pesados de mercadorias e passageiros.
Ensaio de distância em banco de rolos: (nos veículos cujas características mecânicas, comprovadamente, não
permitam a concretização do ensaio de distância em banco de rolos, os ensaios atrás realizados deverão ser
confirmados através do PERCURSO EM ESTRADA, conforme previsto em 4.2.1.2, devendo-se nesse caso
também arquivar os comprovativos dos patamares de velocidade e distância percorrida)
• Tacógrafo programado com os valores de w, l e k;
• Pneumáticos à pressão recomendada pelo fabricante;
• Veículo sem carga;
• Velocidade do Ensaio: 50 ± 5 km/h;
• Percurso mínimo: 1000 m.
Ensaios de tempos de trabalho:
a) Confirmação do correto funcionamento do tacógrafo relativamente às diferentes atividades:
b) Condução: ensaio com a duração mínima de 1 minuto;
c) Outros tempos: ensaio com a duração mínima de 1 minuto;
d) Repouso: ensaio com a duração mínima de 1 minuto;
e) Introdução do Cartão de Centro de Ensaio na posição de Condutor 2 que deverá reconhecer o cartão, e
repetir os ensaios de tempos de trabalho atrás designados (exceto a atividade de condução);
f)

Realizar nova impressão de forma a evidenciar os ensaios efetuados na posição de Condutor 2.

4.1.2 Verificação Periódica
Os ensaios são equivalentes aos da Primeira Verificação e esta operação deve ser realizada, no máximo, dois
anos (24 meses) após a data da última operação de controlo metrológico legal conforme disposto no 3.3.2.

4.2 Tacógrafos Analógicos
4.2.1 Primeira Verificação
4.2.1.1 1.ª Fase da Primeira Verificação
São realizados os seguintes ensaios ao tacógrafo com disco:
• Ensaio de distância, de pelo menos 5000 m, a uma velocidade simulada de 50 ± 5 km/h;
• Ensaio de velocidade simulada a 40, 80 e 125 km/h;
• Tempo: 1 dia (ou simulação realizada por equipamento adequado).
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Estes ensaios são realizados em bancada, registando-se esses valores no programa informático (vide anexo 0)
com vista à sua impressão no relatório de ensaios (vide anexo XIII). No disco que foi colocado no tacógrafo antes
da realização dos ensaios, torna-se necessário inscrever as seguintes indicações:
• Marca, modelo, n.º de fabrico do tacógrafo e data de conclusão dos ensaios.

4.2.1.2 2.ª Fase da Primeira Verificação
ENSAIOS
Deverão utilizar-se discos com indicação de velocidades em conformidade com o tacógrafo a controlar.
Antes de colocar o disco no tacógrafo deve escrever-se na parte central, os seguintes elementos:
• n.º do tacógrafo;
• matrícula do veículo;
• data do controlo;
• quilometragem à partida;
• nome do condutor.
Sempre que não se proceda à 1ª fase, nos Tacógrafos Eletrónicos, são realizados os mesmos ensaios
referenciados no ponto anterior (4.2.1.1), concretizados com o tacógrafo instalada no veículo e ligado a
um simulador de ensaio apropriado, com uma exatidão comparável a um banco de ensaio de bancada,
registando-se esses valores no programa informático (vide anexo 0) com vista à sua impressão no
relatório de ensaios (vide anexo XIII).
Tacógrafos Mecânicos
Determinação do número de rotações da tomada da caixa de velocidades:
• Inicialmente verifica-se se a pressão dos pneus está em conformidade com a
preconizada pelo fabricante;
• Coloca-se um conta-impulsos na tomada da caixa de velocidades. Fixa-se ao veículo
uma ponteira rígida cuja extremidade fique junto ao pavimento para maior facilidade de
referenciar o início e o fim do comprimento de 20 m. Em seguida este percorrerá, no
mínimo, 3 x 20 metros, fazendo com que haja sempre coincidência da referência do
veículo (ponteira) com os traços que marcam a distância de 20 metros, ou metodologia
de exatidão equivalente;
• No caso de pistas ligeiramente desniveladas, a determinação do w será feita no sentido
ascendente, por forma a ser possível eliminar as folgas.

Correção do coeficiente w do veículo:
• Como a constante k do tacógrafo mecânico é um valor fixo e o coeficiente w do veículo
varia entre 600 e 3000 rot/km, torna-se necessário efetuar a correção do coeficiente w
à constante k do tacógrafo, consultando-se para tal as tabelas aplicáveis ao dispositivo
corretor.
Verificação da instalação (depois de concluída a montagem do dispositivo corretor):
• O n.º de rotações à saída do dispositivo corretor terá que estar compreendido entre
k- 1 % e k+1 %.
Tacógrafos Eletrónicos
Determinação do número de impulsos da tomada da caixa de velocidades.
• Procede-se como atrás descrito;
• Se o conta-impulsos permitir o cálculo direto do coeficiente w característico do veículo
automóvel, aquele será a média dos valores indicados;
• Se o conta-impulsos não permitir o cálculo direto do coeficiente w característico do
veículo automóvel, determina-se o número de impulsos (n) gerados no percurso de N

12/51

Instituto Português da

ualidade

DMET/UML

PT1012516505-03
metros fazendo a média aritmética das contagens daquele. Finalmente, o número de
impulsos em 1 km é dado por:
n
w = × 1000
N

Adaptação da constante k do tacógrafo ao coeficiente w do veículo automóvel:
• Depois de saber o número de impulsos, adapta-se a constante k do tacógrafo a esse número
de impulsos, acionando os micro interruptores ou outros dispositivos, de acordo com a tabela
referente a cada fabricante.
Proceder à medição dos seguintes dados:
• Dimensões dos pneumáticos;
• Perímetro efetivo das rodas (l).
Proceder à instalação do tacógrafo registando o valor de k, das dimensões dos pneumáticos e do l no
programa informático (vide anexo 0), com vista à sua impressão na chapa de instalação do tacógrafo
(vide anexo XVII) e no Certificado de Verificação (vide anexo XIV).

PERCURSO EM ESTRADA
• Depois de remeter o totalizador parcial a zero, coloca-se o botão na posição de condução e efetua-se
um percurso mínimo de 5 km, procurando manter em patamar as velocidades de 40, 60 e 80 km/h,
durante o tempo necessário para que se torne legível no disco;
• Em seguida, sempre que aplicável, procura-se exceder a velocidade máxima durante o tempo
necessário para que se torne legível no disco:
Velocidade de teste: 90 km/h e 100 km/h, respetivamente, para pesados de mercadorias e de
passageiros;
• O percurso/distância utilizado deve ser sempre o mesmo.
BANCO DE ENSAIOS DE ROLOS
• Em vez do percurso de ensaio em estrada, pode ser utilizado um banco de rolos adequado.
REGISTOS DE OUTROS TEMPOS ALÉM DO DE CONDUÇÃO
• Depois do regresso do percurso em estrada, ou no caso de existência de banco de ensaios, não abrir
o tacógrafo e efetuar a comutação nas posições sucessivas;
• outros tempos de trabalho;
• presença de trabalho;
• repouso;
• mantendo no mínimo 5 minutos em cada uma destas posições.
Em seguida abre-se o tacógrafo e inscreve-se no disco a quilometragem indicada pelo totalizador.

4.2.2 Verificação Periódica (Tacógrafos Analógicos)
Verificação da Instalação - Existência de selagens e etiquetas, bem como a placa de instalação devidamente
afixada, nomeadamente:
• Selagens e etiquetas autocolantes a seguir previstas em 5.;
• Verificação geral do tacógrafo em como este não apresenta sinais de arrombamento ou quaisquer outras
evidências, que possam pôr em causa a sua integridade;
• Verificação de manipulações;
• Marca de homologação do tacógrafo.
Os ensaios são equivalentes aos da 2ª fase da Primeira Verificação recorrendo, no entanto, ao Certificado de
Verificação disposto no Anexo XV e, nos termos do 3.3.2, deve ser realizada, no máximo, cada dois anos (24
meses) após a última operação de controlo metrológico legal.
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Inscrições e Selagens

Os tacógrafos devem possuir as inscrições previstas no Regulamento UE n.º 165/2014.
Os tacógrafos deverão possuir dispositivos para a selagem nos elementos seguintes:


extremidades de ligação entre o tacógrafo e o veículo, sendo que nos tacógrafos digitais não é
efetuada a selagem dos cabos de ligação, sendo apenas efetuada a selagem do sensor de
velocidade diretamente à caixa de velocidades;



sensor de movimento ao veículo.

Verificando-se a existência de adaptador, devem ser selados os seguintes elementos:


caixa do adaptador;



caixa do sensor incorporado à caixa do adaptador, salvo nos casos em que não seja possível
remover o sensor sem danificar o(s) selo(s) da caixa do adaptador;



caixa do adaptador ao veículo;



ligação entre o adaptador e o equipamento que fornece os seus impulsos de entrada a ambas as
extremidades, sempre que tal seja possível;

A placa (autocolante) de instalação (vide 8.) deverá ser legível e auto destrutível, devendo estar acessível e
facilmente visível.
Em cada operação de verificação metrológica deverão ser atualizadas todas as selagens, etiquetas e placas
referentes à verificação anterior.

5.1 Tacógrafos Digitais
Após uma Primeira Verificação ou Verificação Periódica, será colocada uma placa (autocolante) de instalação e
a instalação será selada nos pontos acima mencionados, apondo, numa das faces do selo, o símbolo de selagem
do Centro de Ensaio e na outra os dois últimos dígitos do ano conforme, respetivamente, disposto nos anexos III
e IV da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro.
Deve ser selada a ligação do sensor de movimentos à caixa de velocidades, ou ao dispositivo do veículo no qual
está instalado.
A selagem só pode ser removida em caso de emergência. Nessa eventualidade, deve ser redigida e
disponibilizada às autoridades uma declaração de motivos (utilização do relatório de manipulações).
A placa (autocolante) de instalação, com o símbolo do instalador, será sobreposto pela etiqueta informativa INCM.

5.2 Tacógrafos Analógicos
1.ª fase da Primeira Verificação
• Os tacógrafos serão selados com o símbolo do reparador e será fixado, no seu interior, um autocolante
(vide Anexo XVI), auto destrutível, com o símbolo do reparador e a data em que foram efetuados os
ensaios.
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2.ª fase da Primeira Verificação
• A instalação será selada, na caixa corretora (tacógrafos mecânicos) ou no gerador de impulsos
(tacógrafos eletrónicos) e na ligação do respetivo cabo ao tacógrafo, apondo, numa das faces do selo,
o símbolo do instalador e, na outra, os dois últimos dígitos do ano conforme disposto no anexos III da
Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro.
• Será fixado, no seu interior, um autocolante (vide Anexo XVI), auto destrutível, com o símbolo do
instalador, a data em que foram efetuados os ensaios e o número da etiqueta informativa INCM.
• Uma placa (autocolante) de instalação, com o símbolo do instalador (vide Anexo XVII), será sobreposta
pela etiqueta informativa INCM.
Verificação Periódica
• Proceder como atrás disposto na 2.ª fase da Primeira Verificação. Contudo, no que respeita à selagem,
apondo, numa das faces do selo, o símbolo do instalador e, na outra, os dois últimos dígitos do ano
conforme disposto no anexo IV da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro;
• A placa (autocolante) de instalação, com o símbolo do instalador (vide Anexo XVII), será sobreposta
pela etiqueta informativa INCM.

6

Registos

6.1 Tacógrafos Digitais
No final de cada operação de controlo metrológico legal (Primeira Verificação ou Verificação Periódica), conforme
referido em 3., deverá ser emitido, em duplicado, um documento comprovativo, assinado pelo técnico de
metrologia responsável pela verificação, sendo o original entregue ao utilizador (proprietário ou locatário do
veículo onde se encontra instalado o tacógrafo), ficando a cópia arquivada nas instalações do Centro de Ensaio,
com as seguintes indicações:
Centro de Ensaio:
• Designação da Entidade qualificada;
• Morada;
• N.º de Fax (opcional);
• Telefone;
• E-mail;
• Marca de Selagem.
Certificado de Qualificação:
• N.º da qualificação;
• Data e n.º do D. R. da qualificação.
Utilizador (proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o tacógrafo):
• Nome;
• Morada;
• Veículo;
• Marca;
• Modelo;
• Matrícula.
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Equipamentos sujeitos à verificação:
• Tacógrafo;
• Marca;
• Modelo;
• N.º de série;
• Ano de fabrico;
• N.º de homologação.
Sensor de Movimento:
• Marca;
• Modelo (homologação);
• N.º de série.
Resultados da verificação:
• Verificação da Instalação;
• Verificação do sensor de movimento;
• Ensaio de tempos de trabalho;
• Resultado dos ensaios de distância;
• Resultado do ensaio de limitação de velocidade (quando aplicável);
• Ensaio de relógio;
• Ensaio de simulação de velocidade;
• Validação do sensor de movimentos;
• Medição do Perímetro efetivo dos pneus, l;
• Determinação do valor de w;
• Ensaio de distância;
• Número de série dos selos.
Nos tacógrafos da última geração:
• Estado de verificação da DSRC e respetivo número de série;
• Verificação da localização GNSS.

6.1.1 Descarregamento de Dados nos Tacógrafos Digitais - Instalação de um Tacógrafo
Novo
• Sempre que se proceda à substituição de um tacógrafo digital, deve ser realizado um descarregamento
de todos os dados presentes nesse tacógrafo. Uma cópia deverá ficar arquivada na entidade por um
período não inferior a 1 ano, e outra cópia deve ser remetida à empresa;
• A entidade qualificada deve emitir um documento de transferência dos dados de acordo com o modelo
definido neste procedimento (vide Anexo IX).

6.1.2 Descarregamento Voluntário de Dados das Empresas de Transportes ou
Condutores
• O Centro de Ensaio deverá poder efetuar o descarregamento dos dados memorizados nos cartões de
condutor e no tacógrafo (utilizando o respetivo cartão de empresa);
• O Centro de Ensaio deverá guardar cópia dos dados descarregados durante um ano, assim como o
documento da entrega dos dados descarregados, pelo mesmo período.
Nota: O descarregamento desta informação não deve ser efetuado com o Cartão de Centro de Ensaio.

16/51

Instituto Português da

ualidade

DMET/UML

PT1012516505-03

6.2 Tacógrafos Analógicos
No final de cada verificação metrológica (Primeira Verificação ou Verificação Periódica), tal como referido em 3.,
deverá ser emitido em duplicado o(s) documento(s) comprovativo(s) [o original deverá ser entregue ao utilizador
(proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o tacógrafo), e a cópia ficará arquivada juntamente
com os discos de ensaio nas instalações do Centro de Ensaio], assinado pelo Técnico responsável pela
verificação, com as seguintes indicações.
Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software que emitiu esses documentos e a respetiva
versão:
1.ª fase da PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – (Vide exemplo de modelo de Relatório de Ensaios no Anexo XIII)
Centro de Ensaio:
• Designação da Entidade qualificada;
• Morada;
• Marca de Selagem;
• N.º da qualificação.
Utilizador (proprietário ou locatário do tacógrafo):
• Nome;
• Morada;
Tacógrafo:
• Marca;
• Modelo;
• N.º de série.
Resultados da verificação:
• Ensaio de relógio;
• Ensaio de velocidade;
• Ensaio de distância;
• Data da verificação.
2.ª fase da PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – (Vide exemplo de modelo de Relatório de Ensaios no Anexo XIII e
do Certificado de Verificação no Anexo XIV)
Centro de Ensaio:
• Designação da Entidade qualificada;
• Morada;
• Marca de Selagem;
• N.º da qualificação,
Utilizador (proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o tacógrafo):
• Nome;
• Morada;
• Veículo;
• Marca;
• Matrícula;
Tacógrafo:
• Marca;
• Modelo;
• N.º de série;
• Indicação do tacógrafo
• Indicação do totalizador, aquando da instalação
Resultados da verificação:
• Mediante recurso ao Anexo XIII e sempre que não há lugar à 1ª fase:
• Ensaio de relógio;
• Ensaio de velocidade;
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• Ensaio de distância;
• Ensaio de limitação de velocidade (quando aplicável);
• Número de série dos selos;
• Constante k;
• Coeficiente w antes e depois da correção (tacógrafo mecânico);
• Coeficiente w (tacógrafo eletrónico);
• Perímetro (l) da circunferência efetiva das rodas;
• Designação e pressão dos pneus;
• Data da verificação;
• Número da etiqueta informativa INCM.
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA – (Vide exemplo de modelo de Relatório de Ensaios no Anexo XIII e do
Certificado de Verificação no Anexo XV)
Centro de Ensaio:
• Designação da Entidade qualificada;
• Morada;
• Marca de Selagem;
• N.º da qualificação.
Utilizador (proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o tacógrafo):
• Nome;
• Morada;
• Veículo;
• Marca;
• Matrícula.
Tacógrafo:
• Marca;
• Modelo;
• N.º de série.
Resultados da verificação:
• Estado da selagem anterior;
• Mediante recurso ao Anexo XIII:
• Ensaio de relógio;
• Ensaio de velocidade;
• Ensaio de distância;
• Ensaio de limitação de velocidade (quando aplicável);
• Indicação do totalizador à saída;
• Número de série dos selos e respetiva localização;
• Constante k;
• Coeficiente w antes e depois da correção (tacógrafo mecânico);
• Coeficiente w (tacógrafo eletrónico);
• Perímetro (l) da circunferência efetiva das rodas;
• Designação e pressão dos pneus;
• Data da verificação;
• Número da etiqueta informativa INCM.

7

Arquivo de Registos

Os registos, em suporte papel e desmaterializados, devem estar arquivados de modo a que seja garantida a sua
integridade, segurança e confidencialidade.
Os dados relativos às verificações metrológicas efetuadas deverão ser arquivados por um período mínimo de 4
anos.
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7.1 Tacógrafos Digitais
Os dados relativos aos relatórios de manipulação deverão ser arquivados por um período mínimo de 2 anos.
Os dados relativos aos descarregamentos devem estar arquivados de acordo com o ponto 6.1.1 e 6.1.2.
No final de cada dia de trabalho cada técnico deverá providenciar o descarregamento do seu Cartão de Centro
de Ensaio para suporte informático. Concluído esse descarregamento, deverá ser efetuada uma cópia de
segurança, para suporte externo às instalações do Centro de Ensaio, que deverá igualmente salvaguardar os
dados referentes às verificações metrológicas e aos relatórios de manipulação efetuados por cada Cartão de
Centro de Ensaio.

7.2 Tacógrafos Analógicos
No final de cada dia de trabalho deverá ser efetuada uma cópia de segurança, para suporte externo às instalações
do Centro de Ensaio, que deverá salvaguardar os dados referentes às verificações efetuadas.

8

Placa (autocolante) de Instalação

Para os tacógrafos analógicos e digitais, aquando da Primeira Verificação ou da Verificação Periódica, deve ser
afixada uma placa de instalação, emitida pelo Software (vide Anexo 0), claramente legível e auto destrutível, em
local visível. No final de cada verificação metrológica, a placa (autocolante) anterior deverá ser substituída por
uma nova (no caso dos tacógrafos analógicos, de acordo com o Anexo XVII).
Na Primeira Verificação de tacógrafos, digitais ou analógicos, em veículos que não possuam dispositivos técnicos
autónomos para a limitação da velocidade, ou seja, em que a limitação de velocidade é conseguida através da
central eletrónica de comando do motor em conjunto com o tacógrafo, deve também ser colocada uma placa
informativa, em local visível na cabine, nos termos do Anexo XII, com indicação da velocidade a que o veículo
está limitado nos termos da lei.
Na placa (autocolante) de instalação devem constar os elementos a seguir designados, sendo que, verificandose a existência de adaptador, no caso dos veículos da categoria M1 e N1, deverá ser afixada uma placa descritiva
com os seguintes elementos:
• Nome e endereço do fabricante do adaptador;
• Número dado pelo fabricante e ano de fabrico do adaptador;
• Marca de homologação do tipo de adaptador ou do tipo do aparelho de controlo, incluindo o adaptador;
• Data de instalação do adaptador e respetiva localização;
• Número de identificação do veículo (NIV) no qual foi instalado o adaptador.

8.1 Tacógrafos Digitais
a) Na Primeira Verificação e Verificação Periódica:
• Nome, endereço, marca de selagem e número do despacho de qualificação do Centro de Ensaio;
• Coeficiente caraterístico do veículo, sob a forma: “w= imp/km”;
• Constante do tacógrafo, sob a forma: ”k= imp/km”;
• Perímetro efetivo dos pneumáticos, sob a forma: “l = mm”;
• Medida dos pneumáticos;
• N.º de identificação do veículo (NIV);
• Data da verificação metrológica;
• Matrícula;
• Número de série dos selo.
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b) No caso de tacógrafos da última geração, aos dados referidos na alínea a), acresce:
• Número de série da DSRC;
• Número de série do GNSS, quando externo.

8.2 Tacógrafos Analógicos
2.ª Fase da Primeira Verificação e Verificação Periódica:
• Nome, endereço, marca de selagem e número do despacho de qualificação do Centro de Ensaio;
• Coeficiente caraterístico do veículo, sob a forma: “w = imp/km ou rot/km”;
• Constante do tacógrafo, sob a forma:”k= imp/km” ou rot/km;
• Perímetro efetivo dos pneumáticos, sob a forma: “l = mm”;
• Medida dos pneumáticos;
• Data da verificação metrológica;
• Matrícula;
• Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão.
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Registo de Alteração ao Documento

A tabela abaixo apresentada tem o objetivo de registar as alterações efetuadas a este procedimento, sendo
atualizada sempre que se realize qualquer tipo de alteração, após a sua aprovação.

Registo de Alterações
Alterações
Reformulação e atualização do procedimento

Reformulação e atualização do procedimento face aos requisitos para os
tacógrafos analógicos do Regulamento 165/2014.

Responsável
Filipe Machado
Jorge Fradique

Data
2016-04-29

Jorge Fradique
João Ruivo

2018-11-13

Vitor Silvino
Reformulação e atualização do procedimento face aos requisitos para os
tacógrafos analógicos do Regulamento 165/2014, bem como à
implementação dos tacógrafos digitais da última geração.

João Paulo Menino
Joaquim Ferreira

2019-05-30
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ANEXOS
Anexo 0 – Processo de qualificação de I/R

Modelos Gerais
Anexo I – Mapas mensais para tacógrafos analógicos e digitais
Anexo II - Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Instalador e Reparador de Tacógrafos
Anexo III - Termo de Responsabilidade
Anexo IV - Declaração de independência, imparcialidade, integridade e de confidencialidade
Anexo V - Lista de Equipamentos
Anexo VI - Plano de Formação
Anexo VII - Plano de Calibração/Verificação
Anexo VIII - Resumo de documentos a anexar ao Processo de Qualificação
Anexo IX - Certificado Transferência dos Dados / Intransferibilidade dos Dados
Anexo X - Equipamentos mínimos obrigatórios
Anexo XI - Lista de comprovação de auditoria (de acompanhamento/renovação e técnica, Regulamento UE
n.º 165/2014)
Anexo XII – Modelo de Placa Informativa da limitação de velocidade

Modelos de Tacógrafos Analógicos
Anexo XIII – Modelo de Relatório de Ensaios da 1.ª e 2.ª Fase da Primeira Verificação e da Verificação Periódica
Anexo XIV – Modelo de Certificado de Verificação da 2.ª Fase da Primeira Verificação
Anexo XV – Modelo de Certificado de Verificação da Verificação Periódica
Anexo XVI – Modelo de Etiqueta Autocolante interior
Anexo XVII – Modelo da Placa (autocolante) de Instalação
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ANEXO 0
Processo de Qualificação de I/R
Descrição
Sendo a atividade de instalador, reparador ou instalador/reparador de instrumentos de medição, uma
competência do IPQ, as entidades interessadas devem solicitar a sua qualificação, mediante a apresentação de
um pedido de qualificação dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo.
Os pedidos de qualificação devem dar entrada no Instituto Português da Qualidade, I.P. (IPQ), entidade a quem
compete proceder à instrução do processo.
Cada pedido deve ser composto pelos seguintes elementos:
Requerimento
Deve ser efetuado um requerimento dirigido ao Senhor Presidente do IPQ, a solicitar a qualificação pretendida e
o âmbito de qualificação.
O requerimento deve ser assinado pelo Responsável da empresa e conter as seguintes indicações:
• Nome (Identificação legal da entidade);
• Sede social e/ou instalações oficinais;
• Categoria do instrumento de medição abrangida pela atividade (tacógrafos analógicos e/ou digitais);
• Atividade em causa: Reparador e/ou Instalador de tacógrafos;
• Número de Cartões do Centro de Ensaio requeridos (só para tacógrafos digitais);
• N.º de Telefone;
• N.º de Fax (opcional);
• Endereço de correio eletrónico.
Nota: O requerimento dirigido ao Senhor Presidente do IPQ deve ser efetuado para solicitar a qualificação ou
para requerer qualquer alteração à qualificação atribuída (ex.: alteração da designação social).
Memória Descritiva
Deve acompanhar o requerimento, devendo incluir, em anexo, toda a informação a que se referem os pontos
‘Requisitos de Qualificação dos Centros de Ensaio’, ‘Formação’ e ‘Instalações’.
Marca de Selagem
• Marca de identificação de acordo com o n.º 2.3 da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho, e o n.º 3.2 da Portaria
n.º 962/90, de 9 de outubro;
• Autorização para o uso da marca de identificação, caso se trate de agente e não pretenda usar marca própria.

Requisitos de Qualificação dos Centros de Ensaio
Identificação da Entidade
A entidade deve ser identificável ao nível legal e fiscal, devendo o seu âmbito de atividade ser compatível com o
da atividade de instalação e/ou reparação de tacógrafos. A entidade deve indicar:
• Designação Social que consta na Certidão Permanente;
• Morada da Sede;
• Morada das Instalações abrangidas pelo Reconhecimento;
• Contactos atualizados (Telefone; Fax (opcional); correio eletrónico).
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A entidade deve ainda anexar os seguintes documentos:
• Cópia do Pacto Social (*) ou Cópia da Certidão Permanente da sede e abrangendo as instalações, se
diferentes da primeira.
• Cópia do Cartão de Contribuinte da empresa, ou do empresário, para empresários em nome individual;
• Cópia da Licença de Utilização das Instalações adequada ao fim a que se destina;
• No caso de sociedade anónima, a identificação dos sócios;
• Certidão de não dívida à segurança social e à autoridade tributária;
• Registo criminal da Entidade (empresa) e do seu(s) Responsável(eis) (administração/gerência).
(*) Declaração da atividade das finanças, para empresário em nome individual.

Organização da Entidade
A estrutura orgânica da entidade deve estar documentada, devendo estar definido o seguinte:
• Organograma, com esquema das relações hierárquicas e funcionais que inclua todas as pessoas afetas
à atividade;
• Responsável pela Entidade (enviar cópia do BI ou CC atualizado);
• Responsável Técnico (enviar cópia de BI ou CC atualizado);
• Funções e Responsabilidades de todo o pessoal.
Nota: O responsável pela entidade pode acumular cada uma das diferentes categorias técnicas, desde que
preencha os requisitos necessários.
A entidade deve possuir um seguro de responsabilidade civil que cubra possíveis danos causados a terceiros
aquando das operações efetuadas no âmbito da instalação/reparação de tacógrafos. Assim deve evidenciar:
• Cópia da Apólice do Seguro Responsabilidade Civil que cubra possíveis danos causados a terceiros
pela entidade; o valor mínimo do seguro de responsabilidade civil é de 50.000,00 €.
Independência, Imparcialidade, Integridade e Confidencialidade (Anexo IV)
A entidade deve declarar potenciais conflitos de interesse e ainda descrever a metodologia utilizada para garantir
este requisito, devendo apresentar o seguinte:
• Declaração da empresa e dos sócios (assinada pelo Responsável da Entidade);
• Declaração dos técnicos (assinada e datada).
O IPQ reserva-se o direito de não qualificar entidades, em caso de:
• Empresas que tenham sócios/acionistas de empresas de transportes ou exerçam cargos executivos em
empresas de transportes (n.º 4 do Artigo 24.º do Regulamento UE n.º 165/2014);
• Empresas que tenham um histórico de irregularidades.
Nota: No caso de Sociedades Limitadas, a identificação dos sócios (com as respetivas percentagens), e no caso
de Sociedades Anónimas, a identificação de todos os acionistas que detenham mais de 25% do capital
social da S.A.
Sistema de Gestão da Qualidade
A empresa deve informar o IPQ quanto à existência de um Sistema de Gestão da Qualidade reconhecido por
terceira parte (não obrigatório), e em caso afirmativo:
• Qual o referencial normativo;
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• Qual a entidade Certificadora ou Acreditadora.
Nota: A empresa deverá ter um Sistema de Gestão da Qualidade implementado, ainda que não seja reconhecido
por terceira parte.
Quadro de Pessoal e Formação
A entidade deve descrever o seu quadro de pessoal afeto à atividade em causa, enviando:
• Lista de Pessoal onde conste o Nome, BI/CC e data de emissão;
• Cópia do BI/CC de todo pessoal envolvido;
• Cópia dos Diplomas das últimas formações efetuadas.
Responsável da Empresa
A empresa deve identificar o seu responsável. Este poderá ser o proprietário da empresa, gerente ou equiparado.
O responsável da empresa pode acumular cada uma das diferentes categorias técnicas, desde que preencha os
requisitos para tal.
Quadro Técnico
A entidade pode ter técnicos de 4 diferentes categorias:
• Responsável Técnico;
• Técnico de metrologia com Cartão de Centro de Ensaio (técnico de tacógrafos digitais);
• Técnico de metrologia (técnicos de tacógrafos analógicos);
• Técnico.
As diferentes categorias podem ser acumuladas por uma mesma pessoa, desde que preencha os requisitos
estabelecidos para cada uma das diferentes categorias. Entre as diversas categorias de técnicos, a entidade
requerente tem de garantir, obrigatoriamente, a nomeação de um Responsável Técnico e de um Técnico com
Cartão de Centro de Ensaio (só para instaladores de tacógrafos digitais), observando que entre os dois seja
garantido:
• Pelo menos dois Cartões de Centro de Ensaio (só para instaladores de tacógrafos digitais);
• Diploma de formação técnica por um dos fabricantes de tacógrafos ou seu representante oficial em
Portugal;
• Diploma de formação técnica por um dos fabricantes de equipamentos de programação/instalação de
tacógrafos ou seu representante oficial em Portugal;
• Conhecimento de informática na ótica do utilizador, e em particular, formação no software específico
para análise dos dados descarregados dos tacógrafos digitais e cartões tacográficos, e software para a
avaliação de manipulações.
Responsável Técnico
• Identificação do Responsável Técnico;
• Cópia do BI/CC;
• Cópia do contrato de trabalho com a empresa, não podendo este ter como término uma data inferior à
validade do cartão de Centro de Ensaio a ser emitido, quando possuir cartão de Centro de Ensaio,
devendo ser válido por um período mínimo de 1 ano;
• Diploma de formação técnica por um dos construtores de tacógrafos ou equipamento de
programação/instalação ou seu representante oficial em Portugal;
• Evidência de conhecimentos de informática na ótica do utilizador, e em particular, conhecimento do(s)
software(s) específico(s) para programação e análise dos dados descarregados dos tacógrafos digitais
e dos cartões tacográficos, do software de calibração dos tacógrafos analógicos e do software para
avaliação e análise de manipulações;
• Preenchimento do termo de responsabilidade (Anexo III) pelo proprietário da empresa e Técnico
responsável do Centro de Ensaio, se possuir cartão de Centro de Ensaio.

25/51

Instituto Português da

ualidade

DMET/UML

PT1012516505-03

Técnico de Metrologia com Cartão de Centro de Ensaio (DIGITAIS)
• Identificação do técnico afeto ao Centro de Ensaio para o qual deverá ser emitido o Cartão de Centro
de Ensaio;
• Cópia do BI/CC;
• Cópia do contrato de trabalho com a empresa, não podendo este ter como término, uma data inferior à
validade do cartão de Centro de Ensaio a ser emitido (pelo menos 1 ano);
• Diploma de formação técnica por um dos construtores de tacógrafos digitais ou equipamento de
programação/instalação ou seu representante oficial em Portugal se possuir Cartão de Centro de
Ensaio;
• Preenchimento do termo de responsabilidade (Anexo III) pelo proprietário da empresa e Técnico com
Cartão de Centro de Ensaio;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, e em particular, formação no(s) software(s)
específico(s) para programação e análise dos dados descarregados dos tacógrafos digitais e cartões
tacográficos, software de calibração dos tacógrafos e software para a avaliação e análise de
manipulações.
Técnico de Metrologia (ANALÓGICOS)
• Identificação do técnico;
• Cópia do BI/CC;
• Cópia do contrato de trabalho com a empresa;
• Diploma de formação técnica por um dos construtores de tacógrafos ou equipamento de
programação/instalação ou seu representante oficial em Portugal;
• Preenchimento do termo de responsabilidade pelo proprietário da empresa e técnico;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, e em particular, formação no(s) software(s)
específico(s).
Técnico
Técnicos afetos ao apoio das verificações metrológicas:
• Cópia do contrato de trabalho com a empresa;
• Opcionalmente: Evidência de conhecimentos de informática na ótica do utilizador, e em particular de
conhecimentos no(s) software(s) específico(s) para tacógrafos;
• Opcionalmente: Diploma de formação técnica por um dos fabricantes dos tacógrafos.
Formação
As entidades qualificadas têm de possuir formação técnica, em pelo menos um dos modelos de tacógrafos, dada
pelo fabricante ou representantes oficiais em Portugal. Só as ações de formação técnica realizadas pelos
fabricantes dos tacógrafos e/ou dos equipamentos de verificação dos tacógrafos e dos seus representantes
oficiais em Portugal é que serão consideradas válidas.
O Centro de Ensaio deve estabelecer um sistema de formação documentado para assegurar a formação do seu
pessoal (Anexo VI), no que se refere aos aspetos técnicos e administrativos do seu trabalho.
A entidade deve descrever a metodologia utilizada na gestão da formação do pessoal, nomeadamente o
tratamento dos registos de formação, como é efetuado o arquivo dos registos, bem como a periodicidade de
formação.
Assim deve enviar:
• Programa de Formação;
• Registos de formação atualizados (2 em 2 anos nos tacógrafos digitais e 5 em 5 anos nos tacógrafos
analógicos);
• Termo de responsabilidade de todos técnicos (*);
• Formação inicial com uma duração mínima de 14 h, e formação de reciclagem com duração mínima de
7 h.
(*) Nota: nos tacógrafos digitais é sobre os cartões; nos tacógrafos analógicos é sobre os meios de selagem (ver Anexos).
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Instalações
O Centro de Ensaio deve estabelecer regras claras para o acesso e utilização das instalações e equipamentos
específicos. O Centro de Ensaio deve garantir a separação física entre as áreas de acesso reservado e de acesso
público. Os ensaios de verificação metrológica devem ser efetuados em zonas de acesso reservado, salvo
situações excecionais e de período transitório.
A entidade deve definir e descrever:
• Responsabilidades pela gestão das instalações;
• Adequabilidade das instalações;
• Marcações de segurança;
• Planta das instalações com indicação das áreas referentes à atividade.
Nota: As instalações devem manter-se permanentemente adequadas à atividade.
Movimentação e Segurança
Devem estar definidas e descritas as responsabilidades pela gestão das regras de movimentação e segurança
de veículos, pessoas e meios de trabalho na entidade. A entidade deve, assim, ter definidas e descritas no
processo as regras de movimentação de veículos a verificar, bem como as regras de gestão da segurança nas
instalações aplicáveis a:
• Pessoal;
• Manobras dos veículos no interior e fora das instalações.
Nota: A planta das instalações (local da realização das ações de verificação metrológica) deve indicar a
localização dos instrumentos de medição encastrados (Ex: banco de rolos), devendo indicar ainda as zonas
públicas e as zonas de acesso reservado.
Instrumentos de Medição e Meios de Referência
O Centro de Ensaio deve assegurar que os instrumentos de medição, e outros necessários às verificações
metrológicas, são objeto de manutenção adequada. As entidades qualificadas deverão dispor de meios para a
Verificação Periódica a qualquer um dos modelos de tacógrafos, desde que possuam a formação adequada,
devendo todos os seus equipamentos estarem devidamente atualizados para procederem corretamente à
Verificação Periódica dos veículos mais recentes, e que cumpram os mais recentes regulamentos UE aplicáveis.
Nota: A qualificação pode ser restringida em conformidade com os equipamentos e meios de referência
disponíveis
Todos os instrumentos de medição devem estar corretamente etiquetados, e recomenda-se que a etiqueta tenha
as indicações mínimas:
• N.º interno;
• Data da última calibração/verificação;
• Data da próxima calibração/verificação.
A entidade deve definir e descrever:
• Responsabilidades pela gestão dos instrumentos de medição e meios de referência;
• Adequabilidade dos instrumentos de medição e meios de referência à atividade;
• Lista dos instrumentos de medição e meios de referência.

27/51

Instituto Português da

ualidade

DMET/UML

PT1012516505-03

Outros Equipamentos
As entidades qualificadas deverão dispor dos meios adequados para efetuarem o descarregamento de dados em
cada um dos modelos de tacógrafos digitais. Os meios informáticos devem ser mantidos em bom estado de
funcionamento.
Devem constar na listagem de instrumentos todos os equipamentos utilizados na programação de tacógrafos
digitais/analógicos e de descarregamento de dados:
• Tipo de instrumento;
• Marca, modelo e n.º de série.

Software
Deve ainda constar na listagem o programa informático, cuja utilização é obrigatória para tacógrafos digitais e
analógicos, instalado em computador, para registo e emissão dos documentos de verificação, bem como para
fazer a análise dos dados descarregados dos tacógrafos digitais e cartões tacográficos. O software utilizado,
deverá ser único, e tem de ser compatível com os modelos de todas as marcas de tacógrafos homologados, com
a seguinte informação:
• Designação do software, com nome e versão instalada;
• Nome do fabricante do software.
Notas:
- Sempre que exista alteração de software a entidade terá de, obrigatoriamente, informar o IPQ;
- Deverá ser fornecida ao IPQ uma cópia tipo dos modelos que o software emite, de forma a poder comparar com
outro(s) softwares a serem utilizados de forma fraudulenta.
Requisitos mínimos para o Software dos Tacógrafos Digitais:
1. O software tem de ter disponível a possibilidade de realização de relatório de manipulações, seja o
mesmo efetuado por Chave própria ou outros meios que o Centro de Ensaio possua.
2. O software tem de ter disponível a possibilidade de colocação e impressão de dados específicos para
veículos M1N1, sejam esses dados colocados na placa original ou numa 2.ª placa de tamanho igual à
primeira e com os dados do tacógrafo/veículo ao qual está associado.
3. No caso dos tacógrafos da penúltima geração (3ª), o software tem de ter disponível a possibilidade de
teste ao 2.º sinal de velocidade.
4. No caso dos tacógrafos da última geração (4ª), o software tem de ter disponível a possibilidade de realizar
o teste à ligação GNSS e à DSRC.
5. O Centro de Ensaio (Instalador de tacógrafos digitais) terá de ter uma ligação web disponível para utilizar
no computador onde o software está instalado, para poder cumprir a legislação em vigor pelo
Regulamento (UE) n.º 165/2014.
Requisitos mínimos para o Software dos Tacógrafos Analógicos:
1. O software deve ser comercializado e estar disponível a todos os instaladores que o pretendam
adquirir.
2. O software deve estar devidamente validado e registado, no que diz respeito aos direitos de
propriedade intelectual, junto das entidades competentes.
3. O software deve ter como base, um executável encriptado com todas as informações relevantes da
entidade qualificada, bem como todas as rotinas e sub-rotinas que componham o “motor” do mesmo.
4. Os dados relevantes referidos no ponto anterior, não podem, em qualquer condição estar disponíveis
para, ou ser passíveis de, alteração pelo utilizador/entidade qualificada, designadamente o Nome da
entidade, morada, Marca de Identificação e número do Certificado de Qualificação.
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5. O Nome da entidade, morada, Marca de Identificação e número do Certificado de Qualificação da
entidade devem sair automaticamente em todos os documentos, registos e certificados impressos
pelo software.
6. Os registos devem ser efetuados segundo os requisitos do presente Procedimento IPQ, devendo o
software garantir a introdução obrigatória dos respetivos dados e o cálculo dos erros associados aos
dados de ensaio referidos em 4.2.
7. Sem prejuízo da possibilidade de aquisição automática dos dados de ensaio referidos em 4.2, o
software não deverá permitir o pré preenchimento desses dados.
8. Para cada uma das operações de verificação envolvidas, o software deve imprimir o(s) documento(s)
original [a entregar ao utilizador (proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o
tacógrafo)] e cópia (a guardar pelo Centro de Ensaios).
9. Os documentos comprovativos deverão ser emitidos automaticamente a partir dos registos efetuados.
10. O software só deve permitir a correção dos registos no prazo máximo de 48 horas, vedando essa
correção posteriormente.
11. O software não permitirá, qualquer que seja a situação, anular e/ou eliminar um registo, Relatório de
Ensaio ou um Certificado de Verificação. Fica guardado em servidor ou disco rígido.
12. O executável encriptado do software deverá ter um contador interno de modo a comparar o n.º de
registos efetivamente efetuados e contabilizados.
13. O computador onde o software está instalado deve possuir uma ligação online, com ligação à internet.
14. O software, a exemplo do que se passa nos tacógrafos digitais, deve permitir a emissão das placas
de instalação para tacógrafos analógicos em autocolantes auto destrutíveis conforme modelo
disposto no Anexo XVII. Para este efeito o software deve criar automaticamente uma tabela
temporária, através de rotina específica, com os dados referentes a essa verificação, registados na
tabela correspondente à mesma.
15. O software, também deve permitir a emissão das placas referentes à limitação de velocidade em
autocolantes auto destrutíveis conforme modelo disposto no Anexo XII. Para este efeito o software
deve criar automaticamente uma tabela temporária, através de rotina específica, com os dados
referentes a essa verificação, registados na tabela correspondente à mesma.
16. As datas da verificação, para todos os documentos emitidos: Certificados; Relatórios de ensaio;
placas de instalação, devem ter o formato predefinido.
17. A impressão dos documentos só pode ser efetuada após a gravação dos dados;
18. Em rodapé, em todas as impressões referidas nos números anteriores, deverá estar inequivocamente
referenciado o software e a respetiva versão.

Hardware
• Deve também constar na listagem o equipamento informático com especificações técnicas suficientes para
suportar o programa de emissão de documentos de verificação, registo de verificações, bem como de
descarregamento e análise de dados de tacógrafos digitais e de cartões tacográficos.
• Resumo das características técnicas, com a obrigatoriedade de dispor de meios que permitam a salvaguarda,
em segurança, dos dados das verificações.

Plano de Verificação/Calibração e Plano de Manutenção
O Centro de Ensaio deve assegurar que, quando aplicável, o equipamento é calibrado antes da sua entrada em
serviço e, daí em diante, com uma periodicidade máxima de 24 meses. O manómetro para pneumáticos de
veículos automóveis deve ser sujeito a verificação anual, nos termos da legislação em vigor, a realizar no
Organismo de Verificação Metrológica (OVM) qualificado pelo IPQ para atuar no local da instalação. O programa
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geral de calibração e verificação dos equipamentos (Anexo VII) deve ser concebido e executado de tal maneira
que, todas as medições efetuadas sejam rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais. Os equipamentos
devem ser calibrados ou verificados por um organismo competente que possa estabelecer a sua rastreabilidade
a um padrão nacional ou internacional.
A entidade deve definir e descrever:
• Responsabilidades pela gestão das calibrações e das manutenções;
• Plano de calibração/verificação (com datas e entidades calibradora/verificadora);
• Plano de Manutenção e registos de manutenção;
• Equipamentos a constar no plano de manutenção.
Circulação, Manuseamento e Acondicionamento dos Meios de Referência
A entidade deve definir e descrever as Responsabilidades pela gestão de:
• Manutenção dos meios de referência;
• Armazenamento dos meios de referência;
• Gestão de avarias dos meios de referência.
Nota: A entidade deve efetuar o registo de todas as avarias com relevância nas verificações, com datas, motivos
e ações corretivas desencadeadas.

Procedimentos
A entidade deve definir e descrever as responsabilidades pela gestão dos procedimentos de instalação e
verificação.
• A entidade deve definir a descrever a metodologia utilizada para garantir a confidencialidade dos
ensaios.
• A entidade deve definir e descrever no processo as responsabilidades pela aplicação dos
procedimentos, nomeadamente:
Procedimentos de Verificação
• Ensaios de Primeira Verificação;
• Ensaios de Verificação Periódica.
Procedimentos de Instalação
• Para as operações de montagem e instalação;
• De descarregamento de dados dos tacógrafos digitais.

Relatórios de Ensaios e Certificados
Todos os registos devem ser conservados em local adequado, mantidos em segurança e tratados de forma
confidencial. O Centro de Ensaio deve manter um sistema de registos adequado às suas necessidades.
A entidade deve definir e descrever as Responsabilidades pela gestão de:
• Relatórios de ensaio (registo de dados);
• Certificados de Verificação;
• Fichas de descarregamento de dados (só digitais);
• Relatórios de Manipulação (Regulamento UE n.º 165/2014).
A entidade deve definir e descrever no processo:
• Responsabilidades pela gestão dos Certificados;
• Método de registo;
• Validação;
• Arquivo de duplicados;
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• Correções a Certificados de Verificação e Emissão de 2.as vias;
• Segurança dos registos;
• Confidencialidade;
• Software de registo e emissão dos Certificados de Verificação e Relatórios de Ensaio.
Nota: Em cada processo de verificação devem estar anexadas todas as evidências (Ex: Os talões emitidos pelos
equipamentos) da realização dos ensaios previstos neste procedimento (Ex: Impressão dos dados técnicos
antes e após a realização do controlo metrológico, impressão das 24 horas do cartão do técnico do Centro
de Ensaios que realizou a operação, onde constam os tempos ensaiados, distâncias e velocidade.

Marcas de Tacógrafos a Instalar e Selagens
Marcas de Tacógrafos a Instalar
A entidade deve fazer a identificação das marcas de tacógrafos para os quais o requerente pretende fazer a
instalação. Apenas poderá fazer a instalação de tacógrafos cujas marcas, os técnicos do Centro de Ensaio
tenham obtido formação técnica pelo respetivo fabricante ou seu representante oficial em Portugal ou por um dos
fabricantes de equipamentos de programação/instalação de tacógrafos ou seu representante oficial em Portugal.
No caso de modelos similares, podem também instalar tacógrafos de outra marca.
O requerente, através dos técnicos de metrologia, deverá possuir formação técnica em pelo menos uma das
marcas de tacógrafos, dada pelo fabricante ou representante oficial em Portugal.
Marca de Selagem
Identificação da marca de selagem a utilizar nas operações de verificação metrológica:
• Deve ser única, i.e. não pode ser utilizada por nenhuma outra entidade qualificada para a mesma
atividade;
• Deve estar de acordo com o n.º 2.3 da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho;
• Deve existir autorização para o uso da marca de identificação, caso se trate de agente e não pretenda
usar marca própria.
Meios de Selagem
Deve estar definido:
• Responsabilidade pela gestão dos meios de selagem;
• Identificação (selos, alicates, etiquetas, etc.);
• Lista de distribuição (com identificação do técnico a quem está distribuído se aplicável);
• Armazenamento dos meios de selagem.
Segurança
Todos os meios de selagem devem ser conservados em local adequado, mantidos em segurança e com uso
controlado. O Centro de Ensaio deve manter um sistema adequado às suas necessidades, nomeadamente para
o controlo de:
• Cartões de Centro de Ensaio;
• Alicates, cunhos, e selos utilizados.

Certificados
A entidade deve possuir e atualizar os Certificados de Verificação emitidos de acordo com os requisitos
estabelecidos pelo IPQ.

Arquivo de Registos
A entidade deve definir e descrever quais os métodos e quais os tipos de registo utilizados:
• Registos automáticos (ex.: banco de rolos);
• Registos manuais;
• Registos das verificações;
• Registos das manipulações (obrigatório por dois anos).
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A entidade deve definir e descrever ainda a metodologia relativa ao:
• Prazo de arquivo, quando não se encontrar definido em legislação;
• Local de arquivo.

Segurança e Confidencialidade
A entidade deve definir e descrever ainda a metodologia relativa à:
• Segurança de registos e arquivos;
• Confidencialidade dos registos.

Reclamações
A entidade deve possuir Livro de Reclamações e deve ainda definir e descrever a metodologia relativa ao
procedimento de tratamento de Reclamações (relativas à atividade).

Obrigações Legais
A empresa deve ter disponível ao utilizador (proprietário ou locatário do veículo onde se encontra instalado o
tacógrafo) a seguinte informação obrigatória, nomeadamente:
• Despacho publicado no Diário da República com o Certificado de Reconhecimento IPQ (para cada
âmbito, cujo modelo consta no Anexo II);
• Taxas de Verificação (comunicadas pelo IPQ).
Deve proceder ao envio dos mapas mensais da atividade desenvolvida (Anexo I), juntamente com o pagamento
das taxas devidas ao IPQ. Nos meses em que não se efetuarem quaisquer operações, deverá da mesma forma,
ser dado conhecimento ao IPQ, através do envio do mapa mensal, com a indicação de que não houve atividade.
Deve ainda proceder ao arquivo dos mapas mensais de atividade juntamente com a evidência dos pagamentos
realizados, devidamente organizados por maços com a identificação de mês e ano e com numeração dos
certificados a que se refere.
Deve proceder ao arquivo de todas as verificações e relatórios de manipulação. Os arquivos das verificações
devem ser guardados por um período não inferior a 4 anos e os relatórios de manipulação por um período não
inferior a 2 anos.
Qualquer alteração à qualificação atribuída (ex: mudança de designação social ou outra) deverá ser
requerida/comunicada ao IPQ, para se proceder em conformidade (ex: atualização do Certificado de
reconhecimento da qualificação).
Nota: Só deverá atuar no âmbito e área da qualificação atribuída e deverá apenas seguir os valores das taxas de
verificação que são atualizados e publicados anualmente pelo IPQ.

Instrução e Desenvolvimento dos Processos de Centro de Ensaio
Análise e Instrução do Processo
Depois da análise formal do pedido de qualificação e do envio da documentação a que se refere os números
anteriores (requisitos de qualificação), o IPQ emite o documento para pagamento da instrução do processo,
remetendo-o ao requerente.
Só após o recebimento do comprovativo do pagamento será iniciada formalmente a instrução do processo.
Após conclusão da instrução de processo segue-se a fase da auditoria de qualificação e sequência respetiva do
processo até à decisão de qualificação ou de arquivamento.
Anualmente é realizada pelo menos uma auditoria de acompanhamento, sendo verificada em qualquer uma das
auditorias o envio dos mapas estatísticos de atividade e respetivo pagamento de taxas ao IPQ.
Todos os passos do processo deverão seguir o que se encontra descrito, no procedimento de qualificação de
entidades do Sistema de Gestão da Qualidade do IPQ.
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Auditorias (vide Anexo XI)
Auditorias de Qualificação
Na sequência da instrução do processo e após a mesma se encontrar completa, é realizada uma ou mais
auditorias.
Caso existam não conformidades, e só após o fecho destas, o técnico do IPQ emite um parecer, que poderá ser:
• Indeferimento do pedido ou
• Reconhecimento da qualificação.
Auditorias de Renovação (Qualificação e Cartões de Ensaio)
Na sequência da realização das auditorias, o técnico do IPQ emite um parecer, que poderá ser:
• O Reconhecimento da Qualificação, quando aplicável, com a emissão dos cartões de Centro de Ensaio;
• A Renovação da qualificação e, quando aplicável, renovação dos cartões do Centro de Ensaio.
Serão ainda realizadas auditorias técnicas “surpresa” (sem aviso prévio), com efeitos imediatos de suspensão
(Artigo 24.º do Regulamento (UE) n.º 165/2014).
Na auditoria de qualificação, o relatório e parecer deverá ser acompanhado ainda de:
• Requerimento e toda a documentação da entidade;
• Marca de identificação;
• Autorização para o uso da marca de identificação, quando aplicável.

Decisão
Após decisão do IPQ sobre o parecer emitido, este informa o requerente. Na situação do IPQ fornecer um parecer
positivo, dará início ao processo de pedido de emissão/renovação do(s) cartão(ões) de Centro de Ensaio.

Alterações às Condições de Qualificação
Em qualquer altura, pode o Centro de Ensaio requerer alterações às condições da qualificação, devendo para o
efeito contactar o IPQ:
• O IPQ avalia o processo tomando em consideração as alterações ocorridas;
• O IPQ decide sobre a necessidade, ou não, de realização imediata de uma auditoria.
O IPQ após análise da documentação relevante, emite um parecer (ver ‘Decisão’).
Perante o conhecimento dos factos, o IPQ avalia a necessidade de nomeadamente:
• Efetuar nova publicação em Diário da República;
• Proceder a nova emissão de cartão de Centro de Ensaio;
• Anulação do(s) cartão(ões) de Centro de Ensaio anteriormente atribuídos;
• Outras ações tidas por convenientes.
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Anexo I
Mapas mensais para Tacógrafos Analógicos:
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Anexo I
Mapas mensais para Tacógrafos Digitais:
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Anexo II
Certificado de Reconhecimento de qualificação de Instalador e Reparador de Tacógrafos

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, e do n.º 3 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/89, de 19 de agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86, de
25 de outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n° 962/90, de 9 de outubro, e das disposições da Portaria
n.º 299/86, de 20 de junho, é reconhecida a qualificação à empresa:
Nome:
Endereço:

na qualidade de REPARADOR e INSTALADOR de tacógrafos homologados de acordo com o
Regulamento UE n.º 165/2014, estando autorizado a realizar a Primeira Verificação e as Verificações
Periódicas bienais, e a colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os símbolos do controlo metrológico,
nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, renovável após prévia auditoria.
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Anexo III
Termo de Responsabilidade

________________________, Portador do B.I./CC n.º__________ emitido em ___/___/____ em _________,
Proprietário/Gerente da empresa ______________qualificada como REPARADOR e INSTALADOR de
tacógrafos homologados de acordo com o Regulamento UE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, com sede em
__________________ e instalações em __________________, adiante designado como Primeiro Signatário,
E
________________________, Portador do B.I./CC n.º__________ emitido em ___/___/____ em _________,
residente em ___________, funcionário da empresa do Primeiro Signatário, e com atribuição de Cartão de Centro
de Ensaio, adiante designado como Segundo Signatário, comprometem-se a:

O primeiro signatário compromete-se a zelar pela correta utilização do Cartão de Centro de Ensaio,
nomeadamente:
• Não permitir que o mesmo seja utilizado fora das instalações, a menos que tal se torne indispensável
para o desempenho do serviço;
• Garantir que o Cartão de Centro de Ensaio permaneça nas instalações em local seguro fora das horas
de serviço;
• Entregar o Cartão do Centro de Ensaio ao IPQ ou ao IMT, sempre suspeite que o mesmo esteja a ser
utilizado para usos indevidos, ou imediatamente ao término da relação contratual com o Segundo
Signatário;
• Informar o IPQ e o IMT sempre que o mesmo se extravie.
O segundo Signatário compromete-se a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar de imediato o Gerente da empresa, sempre que se extravie o Cartão do Centro de Ensaio
Não divulgar em qualquer circunstância o código pessoal do seu Cartão de Centro Ensaio.
Responsabilizar-se por todas as atividades efetuadas com o seu Cartão de Centro de Ensaio, ainda que
realizadas por outrem com sua autorização e supervisão.
Utilizar unicamente o seu Cartão de Centro Ensaio enquanto funcionário com contrato de trabalho com o
Centro de Ensaio, e durante o período de trabalho.
Utilizar unicamente o seu Cartão de Centro Ensaio dentro das Instalações do Centro de Ensaio, ou em
caso excecional no exterior, mas apenas se tal for indispensável para o correto desempenho do serviço,
devendo esse período ser o mais breve possível.
Não possuir mais que um Cartão de Centro de Ensaio.
Informar de mediato o gerente da empresa de suspeitas de uso indevido do seu cartão.
Entregar o cartão de Centro de Ensaio ao responsável da empresa imediatamente ao término da sua
relação contratual com o primeiro.

Local, data
Primeiro Signatário

_________________________

Segundo Signatário

_________________________

Anexo: Cópias dos Bilhetes de Identidade dos dois Signatários.
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Anexo IV
DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE E INTEGRIDADE
E DE CONFIDENCIALIDADE

…… (nome) …… a exercer funções de …… (funções) …… na …… (entidade)…… , declara para os devidos
efeitos assumir o compromisso de não divulgar a terceiros ou utilizar indevidamente as informações obtidas no
exercício das suas funções que de acordo com a legislação e com a ética profissional deverão ser mantidas
confidenciais
Mais declara não ser proprietário, sócio, gerente, administrador da entidade reconhecida nem sócio, gerente,
administrador ou trabalhador de entidades transportadoras, assumindo igualmente o compromisso de não
inspecionar/verificar os veículos de que seja proprietário, locatário ou usufrutuário e manter total independência
relativamente a inspeções/verificações realizadas a veículos de familiares e amigos.
Mais declara que se encontra livre de qualquer tipo de pressão comercial, financeira ou outra, que possa
influenciar o seu julgamento profissional.
Mais declara que tem conhecimento de que o não cumprimento do acima referido constitui crime punido no artigo
195.º do Código Penal e ainda a obrigação de indemnizar quaisquer lesados, de todos os prejuízos que essa
violação possa acarretar direta ou indiretamente.

(local), (data)
_________________________

Nota: A declaração deverá ser assinada pelos responsáveis da empresa, técnicos e sócios /acionistas
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Anexo V

LISTA DE EQUIPAMENTOS

DESIGNAÇÃO

MARCA

MODELO

NÚMERO DE SÉRIE
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Anexo VI

PLANO DE FORMAÇÃO

TÉCNICO

FORMAÇÃO

ENTIDADE
FORMADORA

DATA
(Validade)
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Anexo VII

PLANO DE CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO
EQUIPAMENTO

MARCA,
MODELO,
NÚMERO DE
SÉRIE

DATA DA ULTIMA
CALIBRAÇÃO/
VERIFICAÇÃO

ENTIDADE
FORNECEDORA
ATUAL

DATA LIMITE DE
CALIBRAÇÃO/
VERIFICAÇÃO
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Anexo VIII
Resumo de documentos a anexar ao Processo de Qualificação

Documentos relativos à empresa:
- Cópia do Pacto Social da empresa onde esteja claramente descrito o âmbito da atividade da empresa
ou Declaração de início de atividade nas finanças para individuais.
- Cópia do registo na conservatória do registo comercial da sede/instalações (se forem diferentes).
- Cópia do n.º de contribuinte da empresa ou n.º de contribuinte individual (empresários individuais).
Documentos relativos ao gerente:
- Cópia do registo na conservatória do registo comercial onde esteja identificado a gerência.
- Cópia do BI/CC do Gerente
Dados relativos ao Responsável Técnico:
- Cópia do BI/CC
- Cópia do contrato trabalho (se for pedido pela empresa 1 cartão de ensaio para este elemento, o
contrato de trabalho não pode ter uma duração inferior à validade do cartão atribuído)
- Diploma de formação técnica (se for pedido pela empresa 1 cartão para este elemento)
Documentos relativos aos Técnicos:
- Cópia do BI/CC
- Cópia do contrato trabalho (o contrato de trabalho não pode ter uma duração inferior à validade do
cartão atribuído)
- Diploma de formação técnica
Documentos relativos ao Equipamento:
- Cópia dos Certificados de Calibração (ex: w -Tester), ou
- Cópia dos Boletins/Certificados de Verificação Metrológica (ex: Manómetros de Pressão), ou
- Documento comprovativo de instalação e bom funcionamento de acordo com as prescrições do
Fabricante (Banco de Rolos)
Documentos relativos às Instalações da empresa:
- Planta das instalações
- Planta da localização de todas as áreas afeta aos Serviços relativos aos Tacógrafos Digitais
Nota: pode ser apresentada uma única planta que abranja as duas situações
Documentos técnicos de Trabalho:
- Cópia dos Procedimentos de Ativação dos Tacógrafos Digitais
- Cópia dos Procedimentos de Instalação e Verificação dos Tacógrafos Digitais
- Cópia dos Procedimentos de Descarregamento de Dados
- Cópia da emissão de Documentos (de ativação; de verificação; de descarregamento de dados; etc...)
Documentos de Selagem:
- Cópia em papel Vegetal, formato A4, na escala 10:1 da Marca de selagem.
- Autorização para uso da marca de selagem (quando não for marca própria)
Documentos relativos aos equipamentos:
- Certificados de Calibração/Verificação
- Plano de Calibração
- Lista de Equipamentos (Anexo V; vide lista dos equipamentos mínimos obrigatórios no Anexo X)
Documentos relativos ao Pessoal:
- Lista de Pessoal afeto à atividade
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Anexo IX

CERTIFICADO TRANSFERÊNCIA DOS DADOS / INSTRANSFERIBILIDADE DS DADOS
Identificação da empresa do veículo:
N.º de Série do Veículo: ______________________________________
Matricula: ______________________________________
Marca do veículo: ______________________________________
Nome da Empresa: ______________________________________
Morada da empresa: ______________________________________
Identificação do cartão de empresa:________________________
Identificação do Centro de Ensaio:
Nome: ______________________________________
Morada: ______________________________________
N.º do despacho de Qualificação: ______________________________________
Publicado no Diário da República: ______________________________________
Cartão de Centro de Ensaio utilizado: ______________________________________
Nome do Técnico: ______________________________________
Assinatura: ______________________________________
Identificação do tacógrafo digital:
Fabricante: ______________________________________
N.º de série: ______________________________________
Data de fabrico: ______________________________________
Marca de homologação: ______________________________________
Placa de Instalação: ______________________________________
Resultados do Descarregamento:
É possível visualizar os dados? SIM / NÃO
É possível imprimir os dados? SIM / NÃO
Foi possível descarregar todos os dados? SIM / NÃO
Se NÃO, Porquê?____________________________________________________
Data de Descarregamento dos dados ______________________________________
Os dados foram entregues à empresa? SIM / NÃO
Data da confirmação dos dados entregues: ______________________________________
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Anexo X

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

Os Centros de Ensaios deverão possuir:
a) Banco de rolos fixo, capaz de ensaiar veículos com duplo rodado motriz, que suporte 13 toneladas. Deve
ser capaz de simular um percurso em estrada plano e retilíneo a uma velocidade de (50 ± 5) km/h a uma
distância não inferior a 1000 m. Deve poder indicar durante o ensaio, a distância percorrida, e a
velocidade, assim como registo em papel do resultado do ensaio (obrigatório para instaladores de
tacógrafos digitais;
b) Equipamento de ensaio de relógio (quando aplicável) – Apropriado para efetuar a verificação do relógio
interno dos tacógrafos digitais e analógicos;
c) Equipamento de ensaio de velocidade e distância – Gerador de impulsos apropriado para simular a
velocidade e distância nos tacógrafos digitais e analógicos ();
d) Equipamento de ensaio adequado à medição e ajuste do k/w – Contador de impulsos;
e) Manómetro para pneumáticos de veículos automóveis - Deve estar de acordo com a Portarias n.º 963/90,
de 9 de outubro, ou n.º 389/98, de 9 de julho, com fim de escala não inferior a 10 bar;
f)

Compressor de ar ou sistema de ar comprimido - Capaz de fornecer pressão adequada aos pneus;

g) Pista de 20 metros (para instaladores de tacógrafos analógicos sem banco de rolos);
h) Pista para a determinação do perímetro dos pneus;
i)

Fita métrica ou instrumento de medição de comprimento, calibrado, com exatidão equivalente - De classe
II com 30 m de comprimento nominal mínimo, de acordo com a Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril,
para medição do perímetro dos pneus;

j)

Fita métrica ou instrumento de medição de comprimento, calibrado, com exatidão equivalente - De classe
II com 100 m de comprimento nominal mínimo, de acordo com a Decreto-Lei n.º 45/2017 de 27 de abril,
no caso de medição do valor de w em estrada;

k) Equipamento informático (hardware) – Deve estar dotado de gravador de CD, com Software capaz de
efetuar a análise dos dados resultantes das operações efetuadas, com internet e possibilidade de realizar
cópia de segurança (para servidor, discos rígidos externos, ‘nuvem’, etc.);
l)

Cabo de ligação Tacógrafo/Sensor Movimentos – Cabo com comprimento adequado para efetuar a
ligação entre o tacógrafo digital e o sensor de Movimento de forma a detetar eventuais manipulações;

m) Interface de descarregamento – Interface de descarregamento dos dados provenientes dos tacógrafos,
com cabo apropriado para ligar ao conector localizado na parte frontal dos tacógrafos digitais;
n) Dispositivos de punçoamento e selagem – Apropriado para efetuar os punçoamentos e selagens
necessárias;
o) Equipamento ou Software de análise de erros referentes aos tacógrafos digitais;
p) Software de registo de verificações e ensaios e emissão dos respetivos documentos de verificação,
placas de instalação e autocolantes de verificação de tacógrafos;
q) Equipamento apropriado ao teste da DSRC nos tacógrafos digitais da última geração;
r)

Equipamento apropriado ao teste do GNSS (antena e repetidor) nos tacógrafos digitais da última geração.
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Anexo XI
Lista de comprovação de Auditoria (de acompanhamento/renovação e técnica (Regulamento UE n.º 165/2014)
• Verificação dos Equipamentos
• Verificação do estado de calibração do Equipamento utilizado no controlo metrológico dos tacógrafos
• Cabo Exterior
• Programas informáticos (devidamente atualizados), informação sobre se tem mais de um programa (informação
a ser fornecida pelos Importadores/Distribuidores com respetivos números de série)
• Equipamentos de Descarga
• Verificação das calibrações dos equipamentos
• Conta Impulsos (são também o equipamento de calibração, devidamente atualizado) – Enviar informação sobre
versões dos conta impulsos e que podem fazer
• Banco de Ensaios (Reparadores)
• Banco de Rolos
• Medidor de Pressão (manómetro para pneumáticos de veículos automóveis)
• Verificação do Procedimento do Centro de Ensaio e Técnicos
• Duração de cada Verificação (mínimo 45 minutos)
• 3 Impressões de dados técnicos por calibração (impressão meio com cartão de técnico e emparelhamento do
sensor de movimentos, para confirmação NS) as restantes antes de iniciar e depois de finalizar a calibração
• Impressão final de dados do tacógrafo ou cartão de agente com duração de tempos de atividade (4 tempos de
atividade gaveta 1, 3 tempos de atividade gaveta 2) - Duração mínima 1 minuto por atividade
• Impressão excessos velocidade (verificação do mesmo) - a efetuar sim ou não?
• Comparação k e Perímetros de verificações anteriores (possível conivência) - verificável nos dados técnicos
• Relatórios de Manipulação (verificação dos relatórios e demonstração de eventuais manipulações)
• Fichas de Primeira Verificação e Verificação Periódica - comparar, verificar e analisar
• Verificação da numeração dos cartões de Centros de Ensaio - comparar, verificar e analisar
• Verificação dos Técnicos
• Verificação de Formação válida (2 anos – prazo máximo)
• Registo de arquivos
• Lista de Técnicos
• Verificação de Softwares de acordo com a nova legislação (envio de informação para a União Europeia)
•Verificação de contabilização de número de calibrações por Centro de Ensaio
• Análise atenta à realização de verificações metrológicas com outros Software
• Análise de todos os cartões dos Centros de Ensaio; ler o cartão de todos os técnicos; verificação da numeração
dos cartões de Centros de Ensaio - comparar, verificar e analisar
• Tempo médio de uma calibração entre colocar cartão e fase final - terá de ser sempre superior a 30 minutos
(distância mínima percorrida de 4 a 5 km).
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Anexo XII
Modelo de Placa Informativa da limitação de velocidade (nos termos do despacho n.º 652/2000, 2.ª série,
publicado no Diário da República n.º 6, de 8 de janeiro – [21] das referências registadas em 2.)

Nota: Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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Anexo XIII
Modelo de Relatório de Ensaios da 1.ª e 2ª Fase da Primeira Verificação, bem como da Verificação Periódica
a)

a) Quando aplicável: 1ª fase da PV, 2ª fase da PV ou VP
Nota: Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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Anexo XIV
Modelo de Certificado de Verificação da 2.ª Fase da Primeira Verificação

a)

b)

c)

a) Número da etiqueta informativa INCM
b) Número de série dos selos e respetiva localização
c) Quando aplicável, inscrever: ‘Teste de limitação de velocidade realizado a xx km/h’
Nota: Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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Anexo XV
Modelo de Certificado de Verificação da Verificação Periódica

a)

b)

c)

a) Número da etiqueta informativa INCM
b) Número de série dos selos e respetiva localização
c) Quando aplicável, inscrever: ‘Teste de limitação de velocidade realizado a xx km/h’
Nota: Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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Anexo XVI
Modelo de Etiqueta autocolante interior (auto destrutível)

Nota: No caso da 1ª fase da Primeira Verificação, o Campo 3 deverá ser preenchido com o número do Relatório
de Ensaios respetivo (vide Anexo XIII). O Campo 1 também deverá referenciar a operação de controlo metrológico
em causa (1ª fase PV, 2ª fase PV ou VP)
Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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Anexo XVII
Modelo de Placa (autocolante) de Instalação (auto destrutível)

Identificação do Centro de Ensaio

Morada
Símbolo e n.º de despacho de Qualificação

Matrícula

-

-

Coef.
Caraterístico
W

imp/km
rot/km

Constante
Tacógrafo
K

imp/km
rot/km

Perímetro
pneumático

mm

Medida
pneumático
Data

Nota: Em rodapé, deverá estar inequivocamente referenciado o software e a respetiva versão
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