
As novas matrículas dos automóveis em Portugal 

Está agora a fazer um ano que foram legalmente aprovadas as novas matrículas automóveis em 

Portugal. Apesar de não ser necessário, muitas pessoas decidiram, entretanto, gastar dinheiro 

(inutilmente) na troca de layout… 

De facto, o sistema anterior estava a ficar esgotado em termos de matrículas disponíveis 

(ultimamente os carros novos estavam a sair com as letras iniciais X e Z, o que indicava o final 

de vida do sistema anterior). O sistema «2 letras + 4 números» já estava completamente 

esgotado pois as letras já estiveram em todas as posições em que poderiam estar: início, fim e 

meio (figura 1). 

 

 

Figura 1: Exemplos dos anteriores sistemas de matrículas portuguesas (Wikipédia) 

 

Em rigor, poderia ter-se optado novamente por sistemas que usassem as mesmas quantidades 

de letras e números como, por exemplo, A3-21-7B ou A2-B5-42, mas estes seriam, de facto, 

sistemas «estranhos» para o que estamos habituados.    

O atual sistema utiliza «4 letras + 2 números» (ver exemplo da figura 2) e, para além de ser 

similar com os anteriores, tem a grande vantagem de ser possível matricular bastante mais 

carros que qualquer um dos três sistemas utilizados anteriormente. O novo sistema tem ainda 

o bónus de considerar um alfabeto de 26 letras em vez de 23, o que lhe permite ainda aumentar 

consideravelmente o número de matrículas possível (em tempos, a letra K ainda esteve em uso 

para veículos usados importados, mas ultimamente isso já não acontecia). 

 

Figura 2: Exemplo do atual sistema de matrículas portuguesas (Wikipédia) 

Esta questão das matrículas é uma temática muito utilizada em contexto escolar. Para além de 

ser uma questão «real» e que mostra a utilidade/importância da matemática na sociedade, os 

problemas de contagem e probabilidades neste contexto das matrículas são relativamente 

simples de resolver. 



A seguir apresentamos um exemplo de um desses exercícios (Porto Editora). Tente resolvê-lo e 

descubra como o novo sistema é bem melhor que os anteriores. No final deste documento pode 

confirmar as suas soluções. 
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Soluções: 

 

 Nota: Se não está familiarizado com o conceito de combinações em matemática, a quinta linha 

da resolução do 6.2 pode ser estranha para si; nesta situação, basta pensar que a letra diferente 

tem apenas e só quatro possibilidades diferentes para ficar na matrícula (de facto, tem-se 4C3 = 

4).   


