
(d)

Requerimento de alterações e 2ª via

Alterações (de residência ou sede, nome ou firma, utilizador) e pedido de 2ª via

Modelo n° 7 - GRATUITO

REQUERENTE (a)

Rua, avenida, número, andar, etc. 

Código Postal Localidade

N° de Identificação Fiscal Se solteiro, indicar se é menor

N° de Identificação Referente a (a)

Quadro nº

Instruções de preenchimento no verso

Marca

BI1. Pessoa colectiva2. Outro (militar)3. (indicar  qual)

Quota - parte (c )

Nome ou firma anterior (A preencher só no caso de alteração de nome ou firma)

PEDIDO DE 2ª VIA DO CERTIFICADO DE MATRÍCULA

O requerente declara comprometer-se a entregar na Conservatória o exemplar perdido se o vier a recuperar, sob pena de ficar sujeito às sujeições penais aplicáveis

DESTRUIÇÃO

EXTRAVIO

ALTERAÇÕES (de residência ou sede, nome ou firma, utilizador)

ALTERAÇÃO DE NOME OU FIRMA

MUDANÇA DE RESIDÊNCIA OU SEDE1.

2.

1.

2.

Nº de Identificação Entidade emissoraData de emissão

Assinatura do requerente

Quem prestar declarações falsas ou inexactas para obter emissão de duplicado de título de registo responde pelos danos  a que der causa e incorre, 
além disso, nas sanções aplicáveis ao crime de falsas declarações.

Incorre em iguais responsabilidades e pena o que, com dolo, utilize aquele duplicado. (Art. 14º do Decreto-Lei 54/75, de 12 de Fevereiro).

Despacho

Em

Remetido pela conservatória de

(A preencher pela conservatória intermediária) 

Apr. nº

(A preencher pela conservatória competente) 

Apr. nº

Apr. nº

Emolumento pessoal 

Em

Isenção

A preencher pelos serviços competentes

Em

MATRÍCULA

Assinatura feita na minha presença (A preencher pelos serviços)

Os emolumentos pessoais só podem ser cobrados quando o funcionário efectue o preenchimento de todo ou parte do formulário. 



A preencher se o proprietário não for o utilizador do veículo

NOME DO UTILIZADOR

Nº de Identificação

Rua, avenida, número, andar, etc. 

Código Postal Localidade

Referente a (a)

BI1. Pessoa colectiva2. Outro (militar)3. (indicar  qual)

INSTRUÇÕES:

Preencher o requerimento sem emendas ou rasuras, em letras maiúsculas.

(a) Proprietário, usufrutuário ou adquirente sob reserva.
(b) Assinalar com X o rectângulo que antecede  a designação aplicável.
(c) Não preencher se for a totalidade. Nos outros casos indicar a fracção. Ex: 1/2, etc.
(d)  Conjuntamente  com a assinatura, o signatário deve mencionar o número, data e entidade emitente do respectivo bilhete de identidade ou documento equivalente 
emitido pela autoridade competente de um dos países da União Europeia ou do passaporte. Se o signatário intervier como representante, a sua assinatura deverá ser 
reconhecida, mencionando-se no reconhecimento a verificação da regularidade da representação, se não for(em) apresentado(s) documento(s) que a 
comprove(m) ou, no caso da representação orgânica, 
Em caso de pedido de 2ª via do certificado de matrícula, a assinatura deve ser efectuada na presença do funcionário competente ou reconhecida presencialmente.

se a regularidade desta última não for do conhecimento do conservador ou do oficial.

NOTAS
Os dados pessoais recolhidos destinam-se à organização e actualização da informação relativa à situação juridica dos veiculos automóveis e são processados 
automaticamente, nos termos previstos nas legislações do registo automóvel e da protecção de dados pessoais, sendo o seu tratamento da responsabilidade 
do Director Geral dos Registos e do Notariado.
O acesso às informações é facultado ao próprio, que tem direito à actualização e correcção dos dados.
A omissão da declaração dos dados pessoais ou a inexactidão dos dados declarados são susceptiveis de impedir uma qualificação favorável do acto de registo pretendido.
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