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Entre as partes contratantes acima identificadas, nas respectivas qualidades 
e posições em que intervêm, livremente e dentro dos princípios da boa fé, é 
celebrado o presente Contrato, nos termos dos considerandos e cláusulas se-
guintes e dos anexos que dele fazem parte integrante:

Considerando que:

 a. O Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, estabelece os princípios e as 
normas aplicáveis à gestão de Veículos em Fim de Vida (VFV);

 b. Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/2003, a re-
sponsabilidade dos fabricantes ou importadores de veículos ligeiros pela 
gestão de VFV é transferida destes para uma entidade gestora devidamente 
licenciada para exercer essa atividade;

 c. A VALORCAR foi licenciada como entidade gestora de um Sistema Integrado 
de Gestão de VFV (SIGVFV) nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 13º do 
Decreto-Lei n.º 196/2003;

 d. Nos termos do n.º 11 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 196/2003, a responsabi-
lidade dos fabricantes ou importadores de veículos ligeiros pelo destino ade-
quado dos VFV cessa mediante a entrega dos mesmos pela entidade gestora 
a operadores de tratamento que exerçam a sua atividade em harmonia com o 
artigo 20º do Decreto-Lei n.º 196/2003;

 e. O Segundo Outorgante, na sua qualidade de fabricante ou importador de veícu-
los ligeiros, pretende transferir para a VALORCAR a sua responsabilidade pela 
gestão de VFV e a VALORCAR pretende assumir essa responsabilidade.

É acordado:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
Definições

1. São aplicáveis ao presente Contrato as definições constantes do Decreto-Lei n.º 196/2003, que aqui 
se dão, para todos os efeitos, por integralmente reproduzidas. 

2. Todas as referências no presente Contrato ao Decreto-Lei n.º 196/2003, consideram-se feitas 
ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
64/2008, de 8 de Abril.

CLÁUSULA SEGUNDA
Objeto

1. Pelo presente Contrato, o Segundo Outorgante, na sua qualidade de fabricante ou importador de 
veículos ligeiros, adere ao SIGVFV gerido pela VALORCAR e transfere para esta sociedade, mediante o 
pagamento da Prestação Financeira Anual (PFA) adiante estabelecida e fixada, as responsabilidades 
para si emergentes do Decreto-Lei n.º 196/2003, em matéria de gestão de VFV.

2. Com a celebração do presente Contrato, a VALORCAR assume as responsabilidades do Segundo 
Outorgante no âmbito do Decreto-Lei n.º 196/2003, em matéria de gestão de VFV, comprometendo-
se a cumprir as obrigações para si emergentes do referido Decreto-Lei, bem como nos termos da 
sua Licença de entidade gestora do SIGVFV.

3. Nos termos do número anterior, constituirão, nomeadamente, obrigações da VALORCAR:
a) Organizar uma rede nacional de operadores de receção/desmantelamento acreditados, 

conforme estabelecido no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 196/2003 e na sua Licença de 
entidade gestora do SIGVFV;

b) Celebrar, com os operadores de receção/desmantelamento referidos na alínea anterior, 
contratos válidos até 31 de Dezembro de 2015;

c) Os contratos referidos na alínea anterior deverão dar cumprimento integral às obrigações 
que para os fabricantes e importadores recaem nos termos da legislação relativa a VFV, 
de forma aceitável para as autoridades competentes e evitando qualquer pagamento a 
esses operadores por parte da VALORCAR ou dos fabricantes ou importadores com quem 
a VALORCAR haja contratado a respectiva adesão ao SIGVFV, bem como assegurar que a 
responsabilidade pelo cumprimento das quotas é assumida por esses operadores, nos 
termos da Licença de entidade gestora do SIGVFV;

d) Implementar regras, contratos, decisões e quaisquer medidas necessárias ao bom 
funcionamento do sistema integrado, de acordo com os requisitos legais;

e) Requerer à Agência Portuguesa do Ambiente, com a antecedência necessária, a prorrogação 
do prazo de validade da sua Licença de entidade gestora do SIGVFV.

4. A ação dos membros da Gerência da VALORCAR, que tenham sido nomeados pela Associação 
Automóvel de Portugal (ACAP), respeitará o definido no Protocolo assinado entre a ACAP e os 
Fabricantes/Importadores, nomeadamente o previsto nas suas Cláusulas Segunda e Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA
Âmbito Material de Aplicação

1. O presente Contrato abrange os veículos ligeiros introduzidos no mercado pelo Segundo 
Outorgante, cujas marcas se encontram identificadas no Anexo I ao presente Contrato. Por veículos 
ligeiros entende-se os veículos pertencentes às categorias M1 e N1 definidas no anexo II do 
Decreto-Lei n.º 72/2000, bem como os veículos a motor de três rodas, definidos no Decreto-Lei n.º 
30/2002, com exclusão dos triciclos a motor.

2. O presente Contrato abrange, para efeitos da gestão dos VFV cuja responsabilidade é transferida 
pelo Segundo Outorgante para a VALORCAR, os veículos ligeiros que atingem o fim de vida no País, 
cujas marcas se encontram identificadas no Anexo I ao presente Contrato.

3. Estão excluídos do presente Contrato quaisquer resíduos resultantes do fabrico de veículos novos 
e da sua manutenção/reparação.

CLÁUSULA QUARTA
Âmbito Territorial de Aplicação

As disposições do presente Contrato são aplicáveis no território de Portugal, nos termos da licença 
concedida à VALORCAR.

CLÁUSULA QUINTA
Previsões de Receção

1. Prevê-se que a quantidade mínima de VFV a receber anualmente na rede nacional de operadores de 
receção/desmantelamento acreditados no âmbito do SIGVFV ultrapasse as 80.000 unidades.

2. Esta previsão não estabelece qualquer obrigação para o Segundo Outorgante de fornecer um 

determinado número de VFV. Se estas quantidades não forem atingidas, tal não constitui um dano 
ou encargo para qualquer uma das Partes.

CLÁUSULA SEXTA
Período de Adesão

1. Em face do disposto no n.º 1 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 196/2003, a adesão dos fabricantes ou 
importadores de veículos ligeiros ao SIGVFV poderá ser efetuada até ao dia 2 de Outubro de 2004, 
caso já se encontrem em atividade no dia 2 de Julho de 2004.

2. Os fabricantes ou importadores de veículos ligeiros cuja atividade se inicie após o dia 2 de Julho de 
2004 poderão aderir ao SIGVFV até 3 meses após o início dessa atividade.

3. Caso o fabricante ou importador de veículos ligeiros adira ao SIGVFV em datas posteriores às 
previstas nos números anteriores, ficará obrigado a pagar a PFA a partir da data em que deveria ter 
aderido, acrescida de juros de mora, adotando-se, para o efeito, a taxa a que se refere o artigo 559º 
do Código Civil. Esta penalidade contratual será devida imediatamente após a data de assinatura 
do presente Contrato.

4. Para efeitos do número anterior será considerado:
a) O ano civil de 2004, para os fabricantes ou importadores de veículos ligeiros abrangidos pelo 

disposto no número um da presente cláusula;
b) O ano civil de início de atividade, para os fabricantes ou importadores de veículos ligeiros 

abrangidos pelo disposto no número dois da presente cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA
Prestação Financeira Anual (PFA)

1. A PFA representa a contribuição económica devida pelos fabricantes ou importadores de veículos 
ligeiros à VALORCAR no âmbito do SIGVFV, destinando-se a custear o funcionamento da VALORCAR, 
para que esta possa dar cumprimento aos objetivos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 196/2003, 
bem como na Licença de entidade gestora do SIGVFV.

2. A PFA é determinada pela fórmula PFA = PFX + N*PV, na qual:

a) PFX corresponde a uma componente fixa anual;

b) N corresponde ao número de veículos ligeiros novos matriculados pelo Segundo Outorgante 
no ano anterior, determinado com base nas estatísticas da ACAP.

c) PV corresponde a uma componente variável.

3. A Tabela com os valores PFX e PV a vigorar no ano de 2010 e seguintes constitui o Anexo II ao 
presente Contrato, a qual poderá ser revista anualmente, nos limites e circunstâncias definidos 
expressamente na Licença de entidade gestora do SIGVFV.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Tabela que constitui o Anexo II ao presente Contrato 
poderá ser revista – em particular para cobrir os custos - a qualquer momento, sempre que o 
SIGVFV apresente ou denuncie défices ou excedentes que impliquem a necessidade de revisão do 
orçamento previamente aprovado, mas apenas após consulta prévia ao Conselho Estratégico da 
Divisão de Construtores da ACAP.

CLÁUSULA OITAVA
Cobrança da PFA

1. Atendendo ao facto de, conforme exigido pelo n.º 4 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/2003, a 
VALORCAR se encontrar constituída e operacional desde o dia 1 de Janeiro de 2004, a PFA incluirá as 
parcelas vencidas entre essa data e a data de assinatura do presente Contrato. 

2. A PFA será paga pelo Segundo Outorgante à VALORCAR em quatro parcelas, cada uma das quais 
equivalente a uma quarta parte da totalidade da PFA.

3. Os valores referidos no número dois da presente cláusula serão faturados pela VALORCAR 
imediatamente após o último dia de cada trimestre do ano civil e vencer-se-ão no prazo de 30 dias 
após a emissão da fatura correspondente. 

4. Nos casos em que haja cessação da atividade de um importador de uma marca de veículos ligeiros 
já introduzidos no mercado, e este seja substituído por um novo importador que adira ao SIGVFV 
da VALORCAR, caberá ao novo importador efetuar o pagamento das prestações ainda não vencidas 
da PFA em vigor no ano em que ocorre a cessação (ano n). No ano seguinte (ano n+1), o cálculo da 
PFA será efetuado com base no número de veículos ligeiros dessa marca introduzidos no mercado 
no ano em que ocorre a cessação (ano n).

5. Nos casos em que o Segundo Outorgante não efetuar os pagamentos previstos no número três da 
presente cláusula nos prazos fixados, a VALORCAR debitará juros de mora, devidos desde a data do 
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vencimento de cada uma das faturas até ao seu integral e efetivo pagamento, às sucessivas taxas de 
juro aplicáveis aos créditos das empresas comerciais.

CLÁUSULA NONA
Envio de Informação

1. O Segundo Outorgante enviará anualmente à VALORCAR, até ao dia 28 de Fevereiro do ano civil 
seguinte, as informações previstas no n.º 2 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

2. O Segundo Outorgante enviará à VALORCAR, no prazo máximo de 6 meses após o início da 
comercialização de cada tipo de novo veículo ligeiro introduzido no mercado, as informações de 
desmantelamento previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

3. A VALORCAR disponibilizará as informações referidas no número anterior aos operadores que 
façam parte da sua rede nacional de operadores de desmantelamento acreditados, prevista no 
artigo 11º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

CLÁUSULA DÉCIMA
Condição Suspensiva

1. Constitui condição suspensiva do presente Contrato, a falta de pagamento pelo Segundo 
Outorgante à VALORCAR, no todo ou em parte, dos montantes previstos e nas datas estabelecidas 
nas Cláusulas Sétima e Oitava.

2. A falta de pagamento dos montantes referidos no número anterior, e no prazo de 15 dias após 
as datas referidas no número anterior, implica a automática suspensão da transferência de 
responsabilidade do Segundo Outorgante para a VALORCAR prevista nos termos do Decreto-Lei n.º 
196/2003, relativamente à gestão de VFV no âmbito do presente Contrato.

3. Em consequência da verificação da condição suspensiva, o Segundo Outorgante deixa 
automaticamente de ser reconhecido como aderente ao SIGVFV, sem necessidade de qualquer 
interpelação para o efeito pela VALORCAR, cessando quaisquer obrigações da parte desta perante 
o Segundo Outorgante.

4. Em consequência da verificação da condição suspensiva, o Segundo Outorgante fica obrigado a 
devolver à VALORCAR, no prazo máximo de 8 dias a contar da data da suspensão, o certificado 
previsto na Cláusula Décima Primeira.

5. A utilização abusiva, por parte do Segundo Outorgante, do certificado previsto na Cláusula Décima 
Primeira, após a data referida no número anterior, fá-lo-á incorrer em responsabilidade pelos danos 
que essa utilização indevida cause à VALORCAR, sem prejuízo da responsabilidade criminal a que 
possa haver lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Certificado VALORCAR

1. Não se verificando a condição suspensiva prevista na Cláusula Décima, a VALORCAR emitirá 
e entregará ao Segundo Outorgante um certificado denominado - CERTIFICADO VALORCAR 
(“CVCAR”).

2. O CVCAR será emitido e entregue no prazo de 30 dias a partir da data de assinatura do presente 
Contrato, sendo válido até ao final do ano civil em curso. Até ao final de cada ano, a VALORCAR 
emitirá um CVCAR válido para o ano seguinte, desde que o Segundo Outorgante não se encontre 
em situação de incumprimento contratual.

3. A VALORCAR declara que o CVCAR constitui prova bastante que o Segundo Outorgante se encontra 
a cumprir as obrigações e responsabilidades para si decorrentes do Decreto-Lei n.º 196/2003, 
no que respeita à gestão de VFV, através da adesão ao SIGVFV, nos termos, âmbito e períodos 
temporais estabelecidos no presente Contrato, os quais poderão ser referidos no texto do CVCAR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Auditoria

1. Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 
196/2003, o Segundo Outorgante obriga-se a organizar e manter um sistema de registo específico, 
suportado por meio de arquivos documentais ou em suporte informático, contendo todos os 
elementos por si utilizados, com base nos quais tenham sido calculados os valores da PFA paga à 
VALORCAR e que deverá possibilitar a confirmação, em qualquer momento, dos veículos ligeiros 
introduzidos no mercado.

2. A VALORCAR reserva-se o direito de proceder à análise de validação dos elementos referidos no 

número anterior, através de uma empresa de auditoria independente, por si contratada, sendo 
que tal direito só poderá ser exercido desde que haja fundados indícios da falta de fiabilidade dos 
elementos constantes do registo específico referido no número um da presente cláusula.

3. Todos os documentos, suportes informáticos e “software”, referidos no número um da presente 
cláusula, deverão ser disponibilizados pelo Segundo Outorgante à empresa contratada para efeitos 
do número anterior, no prazo máximo de 30 dias a partir da data de solicitação dos mesmos.

4. Os encargos decorrentes da atividade de auditoria referidos no número dois da presente cláusula 
serão suportados pela VALORCAR, exceto no caso em que se determine, em resultado da auditoria, 
ser devido um acréscimo da PFA em montante igual ou superior a 5% relativamente ao período 
analisado, e às informações fornecidas pelo Segundo Outorgante.

5. Caso se verifique que os encargos decorrentes da atividade de auditoria devam ser suportados pelo 
Segundo Outorgante nos termos do número anterior, a VALORCAR dará conhecimento ao Segundo 
Outorgante, tão breve quanto possível, do valor estimado dos encargos respectivos.

6. Nos casos em que a auditoria referida nos números anteriores determinar que é devido um 
pagamento suplementar por parte do Segundo Outorgante à VALORCAR, o Segundo Outorgante 
obriga-se desde já a liquidar esses montantes, incluindo o valor da auditoria, sendo disso caso, no 
prazo máximo de 10 dias a contar da data de emissão da respectiva fatura. Serão faturados também 
juros de mora contados desde a data do vencimento de cada um dos pagamentos que foram objeto 
de correção, adotando-se, para o efeito, a taxa prevista no n.º5 da Cláusula Oitava, sem prejuízo do 
direito de resolução do Contrato previsto na Cláusula Décima Oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Confidencialidade 

1. As Partes concordam mutuamente em tratar de forma confidencial a informação que recebam, por 
meios diretos ou indiretos, em resultado desta colaboração e da assinatura do presente Contrato, 
ou que tenha recebido da outra Parte, e também em tomar todas as precauções dentro do razoável 
para assegurar que terceiros não tenham acesso a esta informação.

2. A obrigação de confidencialidade imposta pelo presente Contrato é extensível a todos os 
colaboradores das Partes. As Partes comprometem-se a impor obrigações de confidencialidade 
correspondentes a este grupo de pessoas.

3. Qualquer aderente ao SIGVFV tem o direito de, a qualquer momento, solicitar à VALORCAR 
informação referente à qualidade de aderente de um terceiro.

4. Dentro dos limites estabelecidos pelas disposições legais que regulam a proteção de dados, a 
VALORCAR fica desde já expressamente autorizada a incluir o nome ou designação do Segundo 
Outorgante, morada, telefone, fax e endereço de correio eletrónico, nas suas próprias publicações 
ou meios de divulgação e comunicação, podendo, no entanto, o Segundo Outorgante notificar a 
qualquer momento a VALORCAR da não autorização de divulgação de um ou mais desses dados.

5. Sem prejuízo de obrigação de informação a que possa estar sujeita, designadamente, por acto 
administrativo ou judicial, a VALORCAR compromete-se a manter e fazer observar por todos os seus 
trabalhadores, funcionários, agentes e mandatários a mais estrita confidencialidade relativamente 
a todas as informações financeiras e comerciais de natureza reservada respeitantes ao Segundo 
Outorgante a que tenha acesso por efeito do presente Contrato e, bem assim, a abster-se de as 
utilizar para quaisquer fins alheios à execução do mesmo.

6. O dever de confidencialidade previsto nos números dois e cinco da presente cláusula subsistirá 
mesmo após o termo do presente Contrato, por tempo indeterminado, independentemente do 
respectivo fundamento.

7. Sem prejuízo do disposto no número quatro da presente cláusula, a utilização pela VALORCAR de 
marcas, símbolos, logótipos ou outros elementos de identificação ou sinais distintivos do Segundo 
Outorgante, designadamente, em publicações e ações de divulgação e comunicação, carece de 
autorização prévia do Segundo Outorgante, prestada por escrito, na qual deverão ser especificados 
os exatos termos e condições dessa utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Duração do Contrato

1. O presente Contrato entra em vigor na data da respectiva assinatura e vigorará até 31 de Dezembro 
de 2015, sendo automaticamente prorrogado:

a) Em caso de prorrogação da licença da VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido;
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b) Em caso de concessão de nova licença à VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido.

2. Caso a Licença emitida a favor da VALORCAR seja revogada antes de decorrido o prazo de vigência 
do presente Contrato, este caduca, sem prejuízo dos créditos já vencidos a favor da VALORCAR, até 
àquela data, por efeitos da respectiva execução.

3. Sem prejuízo do disposto no número um, o presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes, mediante comunicação escrita, enviada com a antecedência mínima de 6 meses em 
relação ao termo do período contratual em vigor ao tempo da denúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Alterações ao Presente Contrato

1. Caso qualquer uma das cláusulas do presente Contrato venha a ser julgada inválida ou não oponível 
à Parte ou Partes obrigadas ao seu cumprimento, seja por que razão for, o presente Contrato 
manter-se-á válido e em vigor relativamente às demais cláusulas, substituindo-se a cláusula ou 
cláusulas julgadas inválidas ou inoponíveis pela cláusula ou cláusulas que mais adequadamente 
reflitam a vontade das Partes, os fundamentos essenciais da vontade de contratar, a economia geral 
do presente Contrato que melhor e mais equitativamente permitam cumprir as suas disposições 
essenciais.

2. O presente Contrato exprime integralmente a vontade das Partes contratantes sobre o seu objeto, 
só podendo ser alterado mediante acordo escrito celebrado entre as mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Cessão da Posição Contratual

Nenhuma das Partes poderá, em caso algum, ceder a sua posição contratual, mesmo para sociedade que 
com ele se encontre em relação de grupo, sem o prévio consentimento escrito da outra Parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Termo do Contrato

1. O presente Contrato poderá cessar por caducidade, por denúncia operada pelo Segundo 
Outorgante ao abrigo do número três da Cláusula Décima Quarta, por acordo das Partes, ou por 
resolução nos termos do número seguinte.

2. Sem prejuízo do que se estabelece nas demais cláusulas do presente Contrato, o incumprimento 
por uma das Partes de qualquer obrigação que para ela resulte do presente Contrato, confere 
à outra Parte o direito de o resolver, se a Parte faltosa não sanar a situação que determina tal 
incumprimento no prazo máximo de 60 dias a contar de notificação que, para o efeito, a Parte não 
faltosa lhe tenha dirigido.

3. Independentemente da causa que determine o termo do Contrato, o Segundo Outorgante fica 
obrigado a devolver à VALORCAR, no prazo máximo de 8 dias a contar da data do seu termo, o 
CVCAR emitido para o ano em curso, bem como o CVCAR para o ano seguinte, se este já tiver sido 
emitido e enviado ao Segundo Outorgante.

4. A utilização abusiva, por parte do Segundo Outorgante, do CVCAR, após a referida data, fá-lo-á 
incorrer em responsabilidade pelos danos que essa utilização indevida cause à VALORCAR, sem 
prejuízo da responsabilidade criminal a que possa haver lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
Resolução com Justa Causa

1. Durante o período de vigência do presente Contrato, qualquer das Partes poderá resolvê-lo com 
justa causa, nos seguintes casos:

a) Situação de insolvência da outra Parte, ainda que não tenha sido instaurado o 
respectivo processo, ou quando se verifique decisão judicial, em processo dessa 
natureza;

b) Instauração de qualquer processo judicial que possa implicar cessação total ou 
parcial de pagamentos, designadamente, o processo especial de recuperação de 
empresas e de insolvência;

c) Incumprimento de quaisquer obrigações assumidas no âmbito do presente Contrato;

d) Dissolução ou liquidação, judicial ou extra judicial de qualquer das Partes;

e) Cessação da atividade de qualquer das Partes.

2. A resolução prevista nesta cláusula produz efeitos imediatamente após a respectiva notificação 
escrita à Parte culposa, por carta registada com aviso de receção, considerando-se tal notificação 
eficaz mesmo que seja devolvida pelos serviços postais por não ter sido reclamada, por culpa 
do destinatário. Neste último caso, a notificação produzirá efeitos a partir da data da respectiva 
devolução pelos serviços postais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
Foro Competente

Fica desde já estipulada a exclusiva competência do foro da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa 
a qualquer outro, para dirimir qualquer conflito emergente do presente Contrato, exceto se, por acordo 
escrito, as partes decidam sujeitar as questões em litígio a um Tribunal Arbitral, que funcionará nos termos 
da lei aplicável às arbitragens voluntárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
Notificações

1. Salvo o disposto no número seguinte, todas as comunicações e pedidos efetuados ao abrigo do 
presente contrato:

a) Deverão ser realizados por escrito, mediante carta, telefax ou correio eletrónico;

b) Deverão ser enviadas para os endereços e/ou números de fax ou endereços 
eletrónicos indicados pelas Partes, sem prejuízo de outros que as Partes venham 
a indicar por escrito;

c) Consideram-se recebidas, no caso de serem realizadas por fax ou correio eletrónico, 
no mesmo dia em que foram enviadas, salvo se esse dia for Sábado, Domingo ou 
feriado, caso em que serão consideradas recebidas no primeiro dia útil seguinte.

2. Todavia, deverão ser feitas por carta registada com aviso de receção as notificações relativas a:

a) Alteração dos valores da PFX e PV a utilizar para o cálculo da PFA, incluindo data da 
respectiva entrada em vigor;

b) Alteração dos termos e condições da Licença;

c) Envio do Certificado VALORCAR (CVCAR);

d) Cessação do Contrato.

Feito em dois exemplares, ficando um na posse de cada um dos contraentes, fazendo ambos fé.

[Imposto de Selo pago por guia]

ANEXO I
Tabela com as marcas de veículos abrangidas

Categoria Marca(s)

M1

N1

Veículos a motor de 3 rodas, com exclusão dos triciclos 
a motor

VERSÃO 20/12/2013
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Data de Assinatura
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ANEXO II
Tabela com os valores, a vigorar no ano de 2010 e seguintes, da PFX e da PV a utilizar 

para o cálculo da Prestação Financeira Anual (PFA)

1. O valor da Pv é igual a 1,0 Euro

2. O valor da PFX é o definido para cada um dos escalões da tabela.

3. 

N.º de veículos ligeiros colocados no mercado no ano 
anterior

PFX

(€)

< 500 250,00

De 500 a 9.999 500,00

De 10.000 a 20.000 1.000,00

> 20.000 1.500,00

* Sobre o valor total calculado da PFA incide IVA à taxa em vigor.

VERSÃO 20/12/2013
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