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                                     ENSAIOS A REALIZAR: NÍVEL SONORO ADMISSÍVEL                                 

                           DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO:                                                              

1.OBJECTIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO DO SERVIÇO 

Os ensaios e as verificações a realizar pretendem comprovar a conformidade dos veículos em termos de Nível Sonoro 

admissível de acordo com a directiva 97/24/CE e o Decreto-Lei nº 267-B/2000. 

A presente proposta é válida para a realização de ensaios e verificações a veículos da categoria L. 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço será realizado no Aeródromo Municipal de Braga ou no Páraclube de Santarém e compreendem os seguintes 

ensaios: 

Ensaio Referencial Local Estado 
Nível Sonoro do veículo em marcha 

Diretiva 97/24/CE 

DL n.º 267-B/2000 

Aeródromo de Braga Não acreditado 

Nível Sonoro do veículo imobilizado Aeródromo de Braga Não acreditado 

Nível Sonoro do veículo em marcha Páraclube de Santarém Acreditado 

Nível Sonoro do veículo imobilizado Páraclube de Santarém Acreditado 

 

Compete ao requerente a entrega do veículo neste local. O veículo deve apresentar-se em condições normais de 

circulação e em bom estado de conservação. 

O requerente compromete-se a disponibilizar toda a informação técnica necessária para a execução dos ensaios 

pretendidos, no momento em que aceita a execução do serviço. Compete ao pessoal do LTA- Laboratório de 

Tecnologia Automóvel, Lda. a preparação e/ou instrumentação do veículo de acordo com os requisitos legais. 

 

3. PROGRAMA DE TRABALHO 

 

Os ensaios e verificações serão realizados em data e horário a definir posteriormente. Os ensaios são realizados por 

ordem de chegada dos requerentes e prevê-se um tempo médio de 20 minutos, por unidade, para a realização do 

serviço.  

A data de realização do serviço apenas sofrerá alteração caso as condições climatéricas não sejam as apropriadas. 

Nesse caso, o requerente será informado com a devida antecedência da nova data agendada. 

 

4. ORÇAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 O preço para a realização dos ensaios é de 165 €, com IVA incluído à taxa legal, salvo no caso de se tratar de um 

2º ensaio (reinspecção) em que o valor do ensaio é igual a 125 €, com IVA incluído à taxa legal. 

4.2 Condições de pagamento 

O LTA emite uma factura que deve ser liquidada no início da realização do serviço.  

A factura será posteriormente enviada ao requerente, juntamente com o relatório do ensaio. 

 

 ACEITAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

Li e aceito as condições do serviço que pretendo requerer. 
Assinatura do Requerente 

                                                                                               
___________________________________                     

Data: __ / __ / __                                                                 



Requisição de Serviços  Níveis Sonoros
Consulta

Processo

   (a preencher pelos serviços)

A presente ficha de informações serve apenas para efeito de requisição de serviços. 

Depois de agendada a data para a realização do ensaio será enviada uma proposta, cuja aceitação e reenvio validam a marcação do serviço.

Agradecemos o preenchimento da ficha de informações em letras MAISCULAS, para facilidade de leitura.
1. Identificação do Proprietário

Nome:

Morada:

Contacto telefónico:

2. Emissão / Envio de Relatório
Caso os dados para emissão e envio de relatório sejam os indicados em 1., não será necessário o preenchimento dos 
dois campos que se seguem. Caso contrário, solicitamos o seu preenchimento.

Nome:

Morada:

Nível Sonoro Admissível 

Morada:

3. Emissão de Factura
NIF:
(Assinale com X a opção adequada ao seu caso)

Os restantes dados para emissão de factura são os mencionados em 1.
Os restantes dados para emissão de factura são os mencionados em 2.
Caso os  dados para emissão de factura não sejam os assinalados em 1.  ou 2. , por favor preencha os seguintes campos:

Nome:

Morada:

4. Apresentante
Identifique o apresentante do veículo no dia de realização dos ensaios.

Nome:

5. Local de realização do ensaio

Deverá indicar o local pretendido para a realização do ensaio.

A marcação do serviço só será válida após confirmação do LTA.

Local: Kartódromo /Aeródromo de Braga

(Assinale com X) Páraclube de Santarém
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Requisição de Serviços  Níveis Sonoros
Consulta

Processo

   (a preencher pelos serviços)

5. Dados Técnicos

5.1. Identificação do Veículo

Marca: Categoria:

Modelo: Nº de Quadro:

Matrícula: Ano:

5.2. Identificação do Motor

Marca/Modelo: Nº de Cilindros:

Nº de Motor: Cilindrada: [cm3]

Combustível: Potência Máx.: [kW]

Nível Sonoro Admissível 

                     /

Nº de Tempos: Rotação: [rpm]

5.3. Caixa de Velocidades

Tipo de caixa (assinale com X): 
Automática Não Automática

Com/Sem Selector: Nº de Velocidades:

5.4. Pneumáticos

1º eixo Marca/Modelo:                      / Dimensão:

2ª eixo Marca/Modelo:                     / Dimensão:

5.5. Escape

Marca:

Modelo:
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