
 
 

Requerimento para a emissão de cartão Gasóleo Verde 

Venda a dinheiro n.º ____________, de 

________/______/________, no valor 

de____________,________€. 

_______________________________ 

(assinatura legível e carimbo da DRAP) 

 

Exmo(a) Sr(a) 

Diretor(a) Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

 

________________________________________________________________________, beneficiário(a) 

n.º ____________________, NIF __________________, com o cartão Gasóleo Verde 

n.º__________________, residente em ___________________________________________________, 

código postal _________-________, na localidade de _________________________________-

____________________ telefone n.º ______________, telemóvel nº _________________ e-mail: 

________________________________________________ vem por este meio solicitar: 

□ Emissão de primeira via, 30,00 €*; 

□ Primeira emissão, após reativação de candidatura, devido a um longo período sem utilização do 

benefício e caso o último cartão associado ao beneficiário tenha expirado o prazo, 30,00 €*; 

□ Primeira emissão, após revogação do benefício fiscal do GCM, 50,00 €*; 

□ Segunda via de emissão, em caso de extravio de cartão, ou perda de código, 50,00 €*; 

□ Segunda via de emissão, em caso de avaria (mediante entrega da primeira via), 15,00 €*; 

□ Segunda via de emissão, em caso de roubo ou furto com apresentação de documento da GNR ou 

PSP que comprove queixa de roubo (no documento deve estar especificado o roubo de cartão Gasóleo 

Verde), 15,00 €*; 

□ Segunda via de emissão, em caso de roubo ou furto, sem apresentação de documento da GNR ou 

PSP que comprove queixa de roubo, ou caso não conste a indicação de roubo de cartão Gasóleo Verde, 

50,00 €*; 

□ Emissão de mais do que um cartão associado à utilização do benefício fiscal, 15,00 €*(por cada 

cartão). 
 

__________________________________________, _______ de ___________________ de _________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
(assinatura) 

* Por cada cartão. 

 

Instruções de Pagamento: 

O pagamento das quantias acima indicadas, no ato de entrega do requerimento, poderá ser feita em: 

- numerário,  

- cheque cruzado, emitido à ordem do IGCP ou 

- transferência bancária para o NIB 0781 0112 0000 0007 789 81, anexando o comprovativo. 


