ZONA DE EMISSÕES REDUZIDAS (ZER) DE LISBOA
Autorização para circulação após instalação de equipamento de redução de emissões de poluentes
Documentos a entregar
1. Formulário
2. Certificado de instalação do equipamento (com indicação de que a instalação está aprovada pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos
Transportes)
3. Documentação de suporte que ateste que o equipamento reduz as emissões de poluentes
4. Documento de identificação do proprietário e do veículo

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do indeferimento do
pedido apresentado.

Nota
Caso o equipamento esteja aprovado para instalação pelo Instituto de Mobilidade e Transportes, I.P. (IMT) e ateste, através de documentação de suporte,
a redução de emissões de poluentes mas não declare a norma Euro que o veículo cumpre com o equipamento instalado, será considerado que o veículo
melhorou a sua performance ambiental em termos de emissões de poluentes em uma norma Euro.
Exemplo:
Um veículo de 1997 que cumpra a norma Euro2, após a instalação do equipamento, passará a cumprir a norma Euro3.
A CML reserva-se o direito de poder solicitar a entidades externas especializadas parecer para validar a capacidade de redução de emissões do
equipamento em causa.
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Legislação aplicável
Deliberação nº 642/CM/2014 (Boletim Municipal nº 1081, 3º suplemento de 6 de novembro 2014)
Código da Estrada aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de maio, na sua versão atual
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Zona de Emissões Reduzidas (ZER) de Lisboa Autorização para circulação após instalação de
equipamento de redução de emissões de poluentes

Identificação do proprietário do veículo
Nome
Morada

Código Postal

Localidade

NIF / NIPC
Telemóvel

Doc. identificação n.º
Fax

-

Telefone

E-mail

Identificação do veículo
Matrícula

-

-

Data

Marca

Modelo
Categoria

Cor

Nº quadro
Matrícula anterior

Combustível
-

-

Data

Cilindrada
País de origem

Anotações especiais
Vem requerer
Autorização para circular na ZER da cidade de Lisboa uma vez que a viatura acima identificada está dotada de equipamento de redução
de emissões de poluentes, com instalação aprovada pelo IMT.

Declaração
Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas na presente comunicação correspondem à verdade, respeitando
integralmente as obrigações legais e regulamentares aplicáveis.

Pede deferimento
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