
 

PERGUNTAS FREQUENTES TACÓGRAFO DIGITAL DE CONDUTOR  

 

1. Como posso obter o cartão de tacógrafo de condutor? 

  

Os interessados podem aceder a http://www.imtonline.pt/ e registar o pedido beneficiando do desconto de 10% na 

taxa a pagar. 

Podem também dirigir-se a qualquer um dos serviços regionais do IMT, Direções Regionais e Delegações Distritais, 

para efetuar o pedido. Para saber qual o serviço mais próximo consulte a Pesquisa da seguinte forma; em "Serviço" 

selecione "Cartões de Tacógrafo Digital". 

 http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Contactos/PesquisaServico/Paginas/PesquisaServico.aspx  

 

2. Como posso aceder aos serviços do IMTonline? 

Aceda a http://www.imtonline.pt/ e efetue o registo com a senha das finanças, chave móvel digital e cartão de cidadão 

e respetivo PIN. Após correta autenticação avance com o registo do pedido de acordo com o manual disponível no site 

em http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/ManuaisdeapoioaoUtilizador.aspx  

 

 

3. Que documentos são necessários para pedir o cartão de tacógrafo de condutor?  

Ao formular o pedido via serviços IMTonline não necessita de apresentar qualquer documentação, basta ser titular de 

cartão de cidadão e carta de condução. 

Num balcão de atendimento, presencial, deverá ser portador do cartão de cidadão, ou título de residência válido e de 

carta de condução atualizada, além do cartão de contribuinte. Não necessita de trazer fotografia. 

 

4. Quem pode requerer o pedido tacográfico de condutor via IMTonline? 

O pedido pode ser requerido por qualquer condutor portador de cartão de cidadão, com residência em Portugal à pelo 

menos 185 dias. 

 

 

5. Quanto custa o cartão do tacógrafo de condutor?  

Pela emissão ou renovação do cartão de condutor, aos balcões de atendimento IMT, é devida uma taxa no valor de 

55,00 €. Se efetuar o pedido através dos serviços do IMTonline terá um desconto de 10%. 

 

6. Qual a validade do cartão de Tacógrafo de condutor?  

O cartão de Tacógrafo é válido por cinco anos. Se for roubado, extraviado ou deixar de funcionar corretamente 

durante aquele período, deve solicitar junto de serviços regionais do IMT, Direções Regionais e Delegações Distritais 

a sua substituição sendo atribuída a validade correspondente ao cartão inicial. 

 

7. Quando se deve requerer o cartão de tacógrafo de condutor?  

Só é necessário pedir o cartão de tacógrafo de condutor se o veículo que for conduzir já estiver equipado com 

tacógrafo digital. O cartão tem uma validade de 5 anos. Contudo, deverá ter em conta o tempo de produção e envio do 

cartão, pelo que o pedido deve ser feito com a devida antecedência, isto é, nos 60 dias anteriores ao termo da data de 

validade e até 15 dias uteis dessa data. 

http://www.imtonline.pt/
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Contactos/PesquisaServico/Paginas/PesquisaServico.aspx
http://www.imtonline.pt/
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/ManuaisdeapoioaoUtilizador.aspx


 

 

 

8. Qual o tempo médio de entrega do cartão de tacógrafo de condutor?  

A previsão são de 10 dias úteis após o registo e respetivo pagamento do pedido. 

 

 

9. Posso indicar uma morada de envio diferente da carta de condução?  

Sim. Se registar o pedido através dos serviços do IMTonline ou presencialmente num balcão IMT, pode indicar uma 

morada de envio diferente. 

 

10. Como posso obter mais informação sobre o tacógrafo digital? 

Consulte as FAQ’s disponíveis em  

http://www.imt-

ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Documents/TAC%C3%93GRAFO_Perguntas

%20frequentes_v3.pdf 

 

ou  

 

Aceda ao site IMT em; 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Paginas/TacografoDigital.aspx 

 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Documents/TAC%C3%93GRAFO_Perguntas%20frequentes_v3.pdf
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Documents/TAC%C3%93GRAFO_Perguntas%20frequentes_v3.pdf
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Documents/TAC%C3%93GRAFO_Perguntas%20frequentes_v3.pdf
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TacografoDigital/Paginas/TacografoDigital.aspx

