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CARTAS DE CONDUÇÃO 

Revalidação da carta de condução  

A carta de condução deve ser revalidada, de acordo com as idades do condutor e das categorias 

de veículos, e independentemente da validade averbada no documento. Consulte as tabelas de 

revalidação no separador Transportes para mais informações.  

Pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade da carta. 

Documentos necessários: 

• Carta de condução 

• Cartão do cidadão 

• Atestado médico para condutores do Grupo 1, com idade igual ou superior a 60 anos 

• Certificado de avaliação psicológica, emitido por qualquer psicólogo no exercício da 

sua profissão, para condutores do Grupo 2, com idade igual ou superior a 50 anos 

Taxa: 20 €; 15 € se a idade for superior a 70 anos; 

30 €, se a carta estiver caducada e a idade igual ou inferior a 70 anos 

A revalidação de cartas de condução caducadas há mais de dois anos depende da aprovação 

em exame especial e dispensa a inscrição em escola de condução. 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

• Carta de condução 

• Atestado médico 

• Certificado de avaliação psicológica favorável, emitido por qualquer psicólogo no 

exercício da sua profissão, para os condutores do Grupo 2. 

Taxa: 75 € 

Pedido de substituição da carta de condução 

Sempre que haja alterações do nome que consta na carta de condução ou a mesma se encontre 

em mau estado, deve proceder à substituição do seu título de condução. 

Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

• Carta de condução 

• Atestado médico, para efeitos de substituição, em caso de atribuição ou retirada de 

restrições, emitido por: 

a) Qualquer médico no exercício da sua profissão, para atribuição de restrições 

b) Pela entidade que a impôs, quando a restrição tiver sido imposta por autoridade de 

saúde ou junta médica 

Taxa: 30 € 

Pedido de duplicado da carta de condução 

Nos casos em que a carta de condução se tenha extraviado ou tenha sido roubada deve requerer 

a emissão de uma 2.ª via/duplicado.  

https://www.madeira.gov.pt/drett/Estrutura/Transportes
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Documentos necessários: 

• Cartão do cidadão 

Taxa: 30 € 

Troca de carta de condução estrangeira 

Requisitos: 

• Idade mínima legal exigida pela lei portuguesa para a categoria a que está habilitado 

• Aptidão física, mental e psicológica, caso necessário 

• Residência em Portugal 

• Não estar a cumprir proibição ou inibição de conduzir ou medida de segurança de 

interdição e concessão de carta de condução 

Documentos necessários: 

• Carta de condução estrangeira, válida e definitiva 

• Documento de identificação e comprovativo de autorização de residência em 

território nacional 

• Número de identificação fiscal 

• Atestado médico emitido por qualquer médico no exercício da sua profissão, para 

condutores de todas as categorias 

• Certificado de avaliação psicológica favorável, emitido por qualquer psicólogo no 

exercício da sua profissão, para os condutores de veículos das categorias C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E e DE 

• Declaração emitida pelo serviço emissor ou autoridade diplomática ou consular, 

comprovativa da autenticidade da carta de condução, da data de emissão e respetiva 

validade, das categorias de veículos a que está habilitado, com as respetivas datas e 

restrições, e ainda que a carta de condução foi obtida mediante aprovação em exame 

de condução (apenas para cartas provenientes de países fora da União Europeia; 

no caso de cartas provenientes da Venezuela, tem de ser emitido pelo Consulado da 

Venezuela no Funchal) 

• Tradução da carta de condução, autenticada pelo serviço consular de Portugal ou de 

outro Estado membro no respetivo país, quando o seu conteúdo não estiver em 

língua portuguesa, francesa, inglesa ou espanhola 

 

Taxa: 30 € 

 

Pedido de certidão para efeitos de troca de carta no estrangeiro 
 

Documentos necessários 

• Cartão do cidadão 

• Carta de condução 

Taxa: 8 € 

 


