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Editorial

EDITORIAL
A Prevenção Rodoviária Açoreana tem como propósito, através das suas ações,
promover a segurança dos utentes da via pública, tentando incutir comportamentos e
apelando ao contributo de todos.
Nesta edição de 2016 da revista PRA, à semelhança do que aconteceu nos anos
anteriores, foram escolhidos diversos assuntos relacionados com o sistema rodoviário
e abordados de forma pedagógica, sempre com o intuito de manter o leitor atualizado
e bem informado.
Este ano, foi levada a cabo mais uma campanha sob o lema “Faça da Segurança a Sua
Prioridade”, em que os temas abordados foram: os principais fatores que influenciam
a distância de travagem, os limites de velocidade, a condução de um motociclo em
segurança e os cuidados a ter na condução de um trator agrícola.
Ainda nesta edição, terá ao seu dispor informações úteis sobre o novo sistema de
carta por pontos, as alterações e prazos de revalidação da carta de condução e a nova
legislação sobre o transporte coletivo de crianças.
Insistimos em manter, com a sociedade em geral e consigo em particular, o nosso
compromisso de continuarmos a apostar na formação pedagógica para a segurança
rodoviária.
Fazemos votos que o ano de 2017 seja um ano mais seguro, com menos acidentes nas
estradas e com mais respeito pelo próximo na circulação rodoviária. Não se esqueça,
“Faça da Segurança a Sua Prioridade”.

(Walter Adrahi, presidente do conselho diretivo)
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CAMPANHA PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 2016
A segurança nas estradas depende de todos nós. Desta
forma, a prevenção é parte fundamental para salvaguardar a integridade de todos na via pública. Nós, enquanto
condutores ou peões, somos os elementos principais do
sistema rodoviário. Assim sendo, as nossas atitudes são
determinantes para a nossa segurança e para a segurança
dos outros.

Esta campanha teve como temas a distância de travagem,
os limites de velocidade, os motociclos e os tratores agrícolas, que foram desenvolvidos em spots de TV, flyers e
cartazes. A sua assinatura, comum em todos os suportes,
alerta de forma simples e direta para a importância de se
adotar comportamentos úteis à segurança de todos:
“Faça da Segurança a Sua Prioridade”.

A “Campanha Prevenção Rodoviária 2016” surgiu na
sequência das campanhas realizadas em anos anteriores,
dando seguimento ao propósito de instruir e alertar para
os perigos e cuidados a ter na via pública, aprimorando a
postura e o comportamento de todos nós.

Saber como agir perante a condução de um trator agrícola
ou de um motociclo é fundamental. Isto passa por conhecer as regras de segurança, os limites do veículo e usar o
equipamento certo. Para controlar melhor a distância de
travagem, mantenha uma distância de segurança adequada e respeite os limites de velocidade.
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Sendo esta uma campanha de cariz pedagógico, a sua
mensagem teria de ser clara. Por isso, optou-se por um
grafismo simples e acessível, tendo como base um quadro
de ardósia e um tipo de letra manual.
A acompanhar um conjunto visual colorido e dinâmico,
com sinais de trânsito, setas e veículos, temos “vozes off”
juvenis, remetendo para o carácter sensibilizador de toda
a campanha.
Nos spots é colocada uma questão sobre o tema, à qual é
dada uma resposta explicativa simples, terminando com
a assinatura da campanha: “Faça da Segurança a Sua Prioridade”.

Quais os principais fatores que influenciam a distância de
travagem?
A distância de travagem pode ser influenciada por vários
fatores durante a condução e, por isso, é importante que
esteja ciente de todos eles para não colocar em causa a
sua segurança e a dos restantes utilizadores da via pública.
Tenha atenção à velocidade, ao estado do pavimento e às
condições atmosféricas que se fazem sentir.
Certifique-se também do estado do equipamento do seu
veículo, como os travões, os pneus e a suspensão.
Para uma distância de travagem segura, esteja atento e
mantenha uma distância de segurança adequada do veículo que o precede.
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Em que situações deve ter especial atenção aos limites de
velocidade?
A velocidade a que circula é um fator muito importante durante a condução, sendo esta a causa de grande parte dos
acidentes rodoviários. Modere a velocidade nas passadeiras e nos locais assinalados com sinais de perigo.
Tenha especial atenção dentro das localidades ou em vias

com edifícios como escolas, hospitais, creches e estabelecimentos similares, pois junto a estes espaços há, geralmente, aglomerado de pessoas a circular.
Deve também moderar a velocidade em situações com visibilidade reduzida, como curvas, entroncamentos e lombas, e sempre que as condições atmosféricas se encontrarem adversas.
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Como conduzir um motociclo sempre em segurança?
Sempre que conduzir um motociclo, não facilite e siga todas as regras de segurança.
O uso do capacete é indispensável. Para além deste, opte
também por um vestuário resistente e material refletor,
pois este equipamento é essencial para a segurança do
condutor e do próprio passageiro.

Durante a condução é obrigatório que circule sempre com
os médios acesos para ser visto facilmente.
Adeque a velocidade e a distância de segurança às situações de perigo e não circule entre filas de veículos.
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Quais os cuidados a ter na condução de um trator agrícola?
Os acidentes com tratores agrícolas são mais graves do
que com outro tipo de viatura, por isso tome todas as precauções necessárias.
Utilize os acessórios de iluminação e sinalização adequados de acordo com a lei. Não esqueça a manutenção do

veículo e lembre-se que as estruturas de proteção podem
evitar acidentes graves.
Respeite os limites do trator, não o sobrecarregue nem
transporte passageiros de forma indevida. A velocidade
terá de ser moderada e adequada à carga que transporta.
Informe-se sobre os riscos da condução através de ações
de formação teórico-práticas.
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transporte coletivo de crianças

TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS
EDIÇÃO COM NOVA LEGISLAÇÃO - DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 8/2016/A, DE 26 DE ABRIL

O transporte coletivo de crianças (TCC) é o transporte regular especializado ou ocasional de crianças e jovens até aos
16 anos, efetuado por uma entidade pública ou privada,
seja em veículo ligeiro ou pesado.
Este tipo de transporte está regulamentado de modo que
estas crianças e os jovens possam ser transportados em
segurança, entre a sua residência e os locais onde desenvolvem atividades educativas e lúdicas.
Por este motivo, para se realizar o TCC é necessário licenciar a atividade e o(s) veículo(s) e certificar os recursos humanos, nomeadamente os motoristas.
Além disso, é obrigatório cumprir um conjunto de regras,
desde a entrada até à saída das crianças, sendo este cumprimento da responsabilidade do transportador.

Principais regras de segurança no TCC:
Os veículos que realizam o TCC devem ser identificados
com um dístico afixado no lado inferior esquerdo do vidro
traseiro.
Os veículos onde se efetua o TCC devem circular com os
médios acesos.
O número de crianças e jovens a transportar não pode
exceder o número de lugares indicado na lotação do veículo.
Todos os lugares dos veículos têm de estar equipados
com cintos de segurança.
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Os cintos devem ser corretamente utilizados.

As crianças devem ser seguras por um sistema de retenção especial, que seja adequado e homologado:
- Em veículos pesados, para crianças com menos de 6 anos.
- Em veículos ligeiros, para crianças até aos 12 anos e menos de 135 cm.
Ficam isentas de utilizar o sistema de retenção do Grupo
III (banco elevatório) as crianças que circulem em bancos
providos unicamente de cinto subabdominal.
Crianças com menos de 12 anos, desde que tenham menos de 135 cm, não podem ocupar os bancos da frente,
os bancos contíguos à porta traseira, nem o lugar central
do banco de trás dos veículos pesados se este ligar diretamente ao corredor, exceto se utilizarem o sistema de retenção adequado.
As paragens e estacionamentos devem ser efetuados,
sempre que possível, em locais próprios e assinalados.

Nas paragens e estacionamentos para tomada e largada
de crianças devem ser acionadas as luzes de perigo.
A entrada e saída tem de ser feita pelo passeio.
A abertura de portas deve ser feita por comando de acesso pelo motorista ou pelo exterior, devendo haver neste
caso sistema de saída de emergência.
Sempre que as janelas fiquem ao alcance das crianças, os
vidros devem ser inamovíveis ou travados a um terço da
abertura total.
O veículo de TCC deve estar provido com extintor de incêndio e caixa de 1os socorros.
No interior de veículo só é permitido o transporte de volumes com dimensões, peso e características que permitam
o seu acondicionamento em locais apropriados que não
constituam risco para as crianças.
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OS ENCARREGADOS NO TCC:
Os veículos pesados de passageiros onde se efetue o transporte coletivo de crianças devem circular com, pelo menos,
um encarregado, para além do condutor.
Cabe ao transportador assegurar a presença de encarregado e comprovar a sua idoneidade (ou pela entidade organizadora do transporte mediante acordo escrito).
O encarregado é um indivíduo maior, encarregue da vigilância e acompanhamento das crianças durante o serviço
de TCC, que é obrigado a:
- acompanhar as crianças durante o transporte;
- auxiliar as crianças na entrada e saída do veículo;
- auxiliar as crianças no atravessamento da via (com colete
e raqueta) entregando-as em segurança.

TODOS OS CONDUTORES DE TCC TÊM
DE ESTAR CERTIFICADOS

SE TRANSPORTA CRIANÇAS E NÃO ESTÁ CERTIFICADO,
INFORME-SE JUNTO DA NOSSA ASSOCIAÇÃO OU JUNTO
DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO.

// Carla Pedro
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VOX POP
1. Acha que o novo sistema de carta por pontos contribui para a uma maior segurança
rodoviária? Porquê?
2. Como avalia a condução dos açorianos nas rotundas?

Nome: Rodrigo Silva
Idade: 34 anos
Profissão: Oficial de justiça

1. Sinceramente, não acho que irá contribuir para uma maior segurança. Acredito sim, que seja um sistema
sancionatório mais transparente e de fácil compreensão. No entanto, parece-me que carece ainda de mais divulgação,
uma vez que, acredito que haja ainda um grande desconhecimento sobre como a carta por pontos funciona.
2. Tal como em todo o lado, existem bons e maus condutores e como tal, penso que os açorianos não fogem à regra.
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1. Sim, acho. O incumprimento do código de estrada irá resultar em pesadas
penalizações que irão transcender as habituais coimas. A perda de pontos,
mesmo de forma gradual, acabará por resultar na cassação da carta de
condução, situação que com certeza vão querer evitar.
2. Honestamente considero que têm fraco desempenho, julgo que não está
em causa o saber mas sim o querer. A maior parte dos condutores açorianos
tende a correr riscos desnecessários, mesmo sabendo que estão a efetuar as
manobras incorretamente.

Nome: Magda Pereira
Idade: 30 anos
Profissão: Administrativa

1. Sim, acho. Porque vai incutir uma maior responsabilidade aos condutores
perante a importância do veículo que conduzem, não só para si mas também
para outros condutores e peões dado que as suas irresponsabilidades vão se
traduzir em algo muito mais direto do que uma mera multa.
2. A condução dos açorianos nas rotundas é razoável, não por não saberem
circular mas sim por, muitas vezes, estarem atrasados para um determinado
compromisso ou por outros “artistas”, uma certa minoria, acharem que
vivemos numa selva onde a lei do mais forte prevalece perante quem cumpre
as suas obrigações como condutor racional.

Nome: Fábio Dias
Idade: 33 anos
Profissão: Empresário
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1. Sim. Noto as pessoas com mais cuidado na condução, uma vez que têm a
noção que mesmo as pequenas infrações podem retirar pontos, que por sua
vez leva à perda da carta de condução.
2. Má. Muitos açorianos ainda não sabem entrar nas rotundas e têm tendência a
“furar” para sair. Depois acontecem pequenos acidentes que provocam grandes
filas de trânsito.

Nome: Vitor Marques
Idade: 30 anos
Profissão: Técnico de construção civil

1. Sim, porque obriga as pessoas a ter mais cuidado na estrada, respeitando
ao máximo o código, com medo de perderem a carta de condução, uma das
coisas mais importantes da vida na minha opinião, porque acaba por ser as
nossas “pernas” no dia-a-dia.
2. Na minha opinião, e enquanto condutora, existem muitas pessoas que as
contornam mal. Ora com pressa, a ultrapassarem dentro da rotunda, ora não
respeitando as faixas. Deviam ter mais cuidado porque estão a pôr em causa
não só a sua vida, mas também a dos outros condutores.

Nome: Nélia Andrade
Idade: 39
Profissão: Empregada de mesa/bar

VOX POP
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1. Sim, porque os condutores ficam com medo de perder a carta de condução,
e com o novo sistema por pontos evitam fazer contraordenações, pois é mais
fácil ficarem sem carta.
2. É péssima. A maioria dos açorianos não sabe circular dentro das rotundas,
porque muitas vezes vão sair na primeira saída e estão a circular na terceira
faixa, por exemplo.

Nome: Cátia Coelho
Idade: 33 anos
Profissão: Empresária

1. Julgo que a longo prazo irá contribuir para uma maior segurança, visto que
os condutores que cometam erros ao atingirem certos patamares terão que
frequentar ações de formação e no limite voltar a tirar a carta.
2. Péssima, estamos a colher os frutos de alguns instrutores que a muita gente
ensinaram que no caso de dúvida ir sempre na volta... Dando o exemplo da
rotunda em S. Gonçalo na entrada com 3 vias, nem com umas linhas no chão
a indicar por onde devem ir, nem com uma placa a sugerir qual faixa devem
seguir.

Nome: Rui Carreiro
Idade: 32 anos
Profissão: Técnico de Informática
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O SEU FILHO JÁ TEM 14
ANOS E QUER CONDUZIR
UM CICLOMOTOR?
Se frequenta, no mínimo, o 7º ano de escolaridade e teve
aproveitamento escolar no ano passado…
Se tem autorização paternal e
sabe andar de bicicleta…
… Contacte-nos para
inscrevê-lo na formação que
o habilita à condução legal!

A FORMAR JOVENS,
COM SUCESSO,
DESDE 2000.

Rua do Meio, 3 | 9500 - 325 Ponta Delgada
Tlf: 296 629 700 | E-Mail: prevencao.rodoviaria@sapo.pt
pra | 4
www.pracoreana.com
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VELOCÍPEDES

velocípedes

Velocípede é o veículo com duas ou mais rodas accionado
pelo esforço do próprio condutor por meio de pedais ou
dispositivos análogo.

Os velocípedes são um meio de transporte cada vez mais
utilizado, principalmente em pequenas deslocações dentro das localidades.

Para efeitos do Código da Estrada, os velocípedes com motor, as trotinetas com motor bem como os dispositivos de
circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor
são equiparados a velocípedes.

Dada a sua fragilidade, os seus condutores são considerados utilizadores vulneráveis, pelo que merecem uma atenção especial dos restantes condutores.

RAPIDEZ
Em situações de
trânsito é mais
rápido

SAÚDE

ECONOMIA
Tem baixo custo
de aquisição e
manutenção

Promove o exercício
físico e prevenção de
doenças

ESTACIONAMENTO

VANTAGENS

É fácil e ocupa pouco espaço

AMBIENTE
Não polui o
ambiente

DESPORTO
Permite a prática
de desporto
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UNIVERSAL
Não há idades mínimas
nem máximas para
pedalar

Onde devem circular?
Pelo lado direito da via de trânsito deixando sempre das
bermas ou passeios uma distância de segurança suficiente
por forma a evitar acidentes.
Também podem circular nas bermas desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões que nela circulam. Os velocípedes podem circular paralelamente numa
via, exceto em vias com reduzida visibilidade ou sempre
que exista intensidade de trânsito, desde que não circulem
em paralelo mais que dois velocípedes e tal não cause perigo ou embaraço ao trânsito.
Os velocípedes conduzidos por crianças até aos 10 anos de
idade podem circular nos passeios desde que não ponham
em perigo ou perturbem os peões. Nunca podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se certificarem
que o podem fazer sem perigo de acidente.
Nas rotundas os condutores de velocípedes podem ocupar
a via de trânsito mais à direita, mesmo que não pretendam sair da rotunda na primeira via de saída, desde que
permitam a saída aos condutores que pretendam sair da
rotunda.
Sinalização de manobras
Para a segurança dos ciclistas e dos outros utentes do ambiente rodoviário é importante sinalizar sempre as manobras com os braços.
Assim, os condutores ao:

Os condutores de velocípedes não podem:
Conduzir com as mãos fora do guiador, salvo para
assinalar qualquer manobra.
Seguir com os pés fora dos pedais ou apoios.
Fazer-se rebocar.
Levantar as rodas no arranque ou em circulação.
Seguir a par, salvo se transitarem em pista especial
e não causarem perigo ou embaraço para o trânsito.

Reduzir a velocidade, devem estender horizontalmente
o braço esquerdo com a palma da mão voltada para o solo
e fazê-la oscilar lenta e repetidamente, no plano vertical,
de cima para baixo.
Parar, devem estender horizontalmente o braço esquerdo, com a palma da mão voltada para trás.
Virar para a esquerda, devem estender horizontalmente o braço esquerdo, com a palma da mão voltada para a
frente.
Virar para a direita, devem estender horizontalmente o
braço direito, com a palma da mão voltada para a frente.
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O bom estado do velocípede e a correta utilização dos equipamentos de segurança são aspetos que
não podem ser descurados e que contribuem para a sua segurança.
Questões frequentes dos condutores de velocípedes:
Que luzes devo utilizar na minha bicicleta?
Duas luzes de presença: à frente de cor branca e com
emissão contínua e atrás de cor vermelha e com emissão
contínua ou intermitente. Em caso de avaria nas luzes, os
velocípedes devem ser conduzidos à mão.
A coima é de 30€ a 150€.
Posso transportar carga?
Sim. À retaguarda, num reboque de um eixo destinado ao
transporte de carga. A infracção é punida com coima de
60€ a 300€.
Posso circular numa passagem para peões?
Não. Para circular numa passagem assinalada para peões,
o velocípede terá que ir à mão para ser equiparado a peão.
O ciclista só pode atravessar em passagens próprias para
ciclistas.

Posso ser submetido ao teste de alcoolemia?
Sim. O condutor de velocípede que infrinja estas regras é
sancionado com coima de € 125 a € 625, se a taxa de álcool
no sangue for igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8
g/l ou de € 250 a € 1250, se a taxa for igual ou superior a
0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l ou, sendo impossível a quantificação daquela taxa, o condutor for considerado influenciado
pelo álcool em relatório médico ou ainda se conduzir sob
influência de substâncias psicotrópicas.
O uso de telemóvel é punido?
Sim. A utilização, durante a marcha do veículo, ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos
radiotelefónicos, é proibida ao condutor de qualquer veículo, inclusive de velocípedes. Excetuam-se os aparelhos
dotados de um único auricular ou microfone com sistema
de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento
continuado.
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Comportamento de outros condutores...
Na ultrapassagem de velocípedes que circulam na faixa de rodagem ou nas bermas os outros condutores devem guardar uma distância lateral mínima de 1,5 m e reduzir a velocidade.

BERMA

1,5m

1,5m
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Em 2014, o Código de Estrada passou a aplicar o regime geral de cedência de passagem. Assim, na ausência de sinalização, os restantes condutores devem ceder passagem aos ciclistas que se apresentem pela direita. A mesma regra
aplica-se caso o outro veículo também não seja motorizado.

1º

1º

2º
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2º

// Dília Benevides

CARTA POR PONTOS
16

15

12

carta por pontos

A cada período de revalidação da carta é atribuído 1
ponto ao condutor, até o limite de 16, desde que este
não tenha registo de crimes rodoviários e frequente,
voluntariamente, uma ação de formação (8h).
No final de cada período de três anos (ou dois para
determinados condutores no exercício das suas
funções profissionais), são atribuídos três pontos
ao condutor, até o limite de 15, desde que este não
tenha registo de contraordenações graves ou muito
graves ou de crimes rodoviários.
Atribuição automática de 12 pontos a todos os
condutores a 01-06-2016, não sendo necessário
trocar a carta.
As infrações cometidas antes desta data são punidas
pelo regime anterior e não retiram pontos.
No mesmo dia não podem ser retirados mais que 6
pontos, exceto se as contraordenações estiverem relacionadas com a condução sob influência de álcool
e/ou substâncias psicotrópicas, situações em que se
perdem pontos sem limite.
Os pontos podem ser consultados, após um registo,
no Portal de Contraordenações Rodoviárias.

5

3

0

Ao atingir 5 ou menos pontos, o condutor é obrigado
a frequentar uma ação de formação (16h), sendo os
custos suportados pelo infrator. A falta não justificada
à ação, ou sua reprovação, leva à cassação da carta.
Ao atingir 3 ou menos pontos, o condutor é obrigado a realizar a prova teórica do exame de condução,
sendo os custos suportados pelo infrator. A falta não
justificada à prova, ou sua reprovação, leva à cassação da carta.
Cassação do título de condução do infrator. O condutor terá de aguardar dois anos para voltar a tirar
a carta.
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Como são retirados pontos à carta?

Crime rodoviário

Contraordenação
muito grave

- Condução sob influência de álcool
- Condução sob influência de substâncias psicotrópicas

-6

Pontos

-5

Pontos

-4

Pontos

-3

Pontos

-2

Pontos

- Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

Restantes

Contraordenação
grave

- Condução sob influência de álcool
- Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência
- Ultrapassagem imediatamente antes e nas passagens
assinaladas para a travessia de peões ou velocípedes

Restantes

CONDUZA DE FORMA SEGURA
NÃO ARRISQUE
NÃO PERCA PONTOS
// Carla Pedro
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REVALIDAÇÃO DA CARTA DE CONDUÇÃO
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 40/2016, de 29 de julho, que altera o Código da Estrada e o Regulamento da
Habilitação Legal para Conduzir, passa a haver novos períodos de revalidação:

PERÍODOS DE REVALIDAÇÃO EM FUNÇÃO DA DATA DA HABILITAÇÃO
CONDUTORES DO GRUPO I
Antes de 02 de janeiro de 2013
1ª revalidação aos 50 anos

S/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

A partir de 02 de janeiro de 2013
1ª revalidação:
a) para título obtido até perfazer
os 25 anos aos 30 anos
b) para título obtido após perfazer
os 25 anos aos 40 anos

A partir de 30 de julho de 2016

1ª revalidação de 15 em 15 anos
após a data da habilitação até
perfazer os 60 anos
S/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

S/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

2ª revalidação:
a) para título obtido até perfazer
os 25 anos aos 45 anos
b) para título obtido após perfazer
os 25 anos aos 55 anos
S/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

2ª revalidação aos 60 anos

3ª revalidação aos 60 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

Revalidação aos 60 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

Os condutores que se habilitam pela 1ª vez
com idade igual ou superior a 58 anos só
efetuam a 1ª revalidação aos 65 anos

3ª revalidação aos 65 anos

4ª revalidação aos 65 anos

Revalidação aos 65 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

4ª revalidação aos 70 anos e
posteriormente de 2 em 2 anos

revalidação aos 70 anos e
posteriormente de 2 em 2 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
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revalidação da carta de condução

PERÍODOS DE REVALIDAÇÃO EM FUNÇÃO DA DATA DA HABILITAÇÃO
CONDUTORES DO GRUPO II
Antes de 02 de janeiro de 2013

A partir de 02 de janeiro de 2013

1ª revalidação aos 40 anos

1ª revalidação aos 25 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A partir de 30 de julho de 2016

1ª revalidação de 5 em 5 anos após a data
da habilitação até perfazer os 70 anos:
- condutor até perfazer os 50 anos
C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

- condutor com 50 ou mais anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

O termo da validade das cartas de condução
das categorias D1, D1E, D e DE, bem como da
categoria CE cuja massa máxima autorizada
exceda 20 000 Kg, ocorre na data em que o
seu titular perfaça os 67 anos.
2ª revalidação aos 45 anos

2ª revalidação aos 30 anos

3ª revalidação aos 50 anos

3ª revalidação aos 35 anos

4ª revalidação aos 55 anos

4ª revalidação aos 40 anos

5ª revalidação aos 60 anos

5ª revalidação aos 45 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
S/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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6ª revalidação aos 65 anos

6ª revalidação aos 50 anos

7ª revalidação aos 68 anos

7ª revalidação aos 55 anos

8ª revalidação aos 70 anos

8ª revalidação aos 60 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

9ª revalidação aos 65 anos

C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

10ª revalidação aos 70 anos e
posteriormente de 2 em 2 anos
C/APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO
C/APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A revalidação das cartas de condução das categorias C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE determina a revalidação da categoria B.

atestado médico emitido para efeitos de revalidação a elas
faça menção.

A revalidação das cartas de condução das categorias D1,
D1E, D e DE determina a revalidação das categorias C1,
C1E, C e CE se o condutor for delas titular.

Os títulos de condução emitidos por outro estado membro
da União Europeia, ou do espaço económico europeu, devem ser revalidados quando o seu titular tenha residência
habitual em Portugal.

A revalidação das cartas de condução de qualquer uma
das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE determina a revalidação de qualquer das outras categorias, desde que o

Lembre-se que a revalidação do título de condução pode
ser feita nos 6 meses que antecedem o termo da validade
do título.

// Carla Pedro
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