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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 13/2014
de 14 de março

Primeira alteração à Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2014)

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea g) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à primeira alteração à Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, que aprova o Orça-
mento do Estado para o ano de 2014.

Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro

Os artigos 14.º, 76.º, 77.º e 117.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 14.º
[...]

1 — (Anterior corpo do artigo).
2 — 50 % da receita da contribuição da entidade 

empregadora prevista no artigo 47.º -A do Decreto-
-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, aditado pela Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2013, de 30 de julho, reverte a fa-
vor dos cofres do Estado.

Artigo 76.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) 3,5 % sobre a totalidade das pensões de valor 
mensal entre € 1 000 e € 1 800;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) 15 % sobre o montante que exceda 11 vezes o valor 
do IAS mas que não ultrapasse 17 vezes aquele valor;

b) 40 % sobre o montante que ultrapasse 17 vezes 
o valor do IAS.

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — Nos casos em que, da aplicação do disposto 

no presente artigo, resulte uma prestação mensal total 
ilíquida inferior a € 1 000, o valor da CES devida é 
apenas o necessário para assegurar a perceção do re-
ferido valor.

7 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 — (Revogado).
10 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 — O regime fixado no presente artigo tem natu-
reza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras 
normas, especiais ou excecionais, de base legal, conven-
cional ou contratual, em contrário e sobre instrumentos 
de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de 
trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos 
mesmos, com exceção das prestações indemnizatórias 
correspondentes, atribuídas aos deficientes militares 
abrangidos, respetivamente, pelo Decreto -Lei n.º 43/76, 
de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 93/83, 
de 17 de fevereiro, 203/87, de 16 de maio, 224/90, de 
10 de julho, 183/91, de 17 de maio, e 259/93, de 22 de 
julho, e pelas Leis n.os 46/99, de 16 de junho, e 26/2009, 
de 18 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 314/90, de 13 de 
outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 146/92, de 
21 de julho, e 248/98, de 11 de agosto, e pelo Decreto-
-Lei n.º 250/99, de 7 de julho, bem como as pensões 
indemnizatórias auferidas pelos deficientes militares 
ao abrigo do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, as pensões 
de preço de sangue auferidas ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 466/99, de 6 de novembro, e a transmissibilidade de 
pensão dos deficientes militares ao cônjuge sobrevivo 
ou membro sobrevivo de união de facto, que segue o 
regime das pensões de sobrevivência auferidas ao abrigo 
do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 240/98, de 7 de agosto.

Artigo 77.º
[...]

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — Se o beneficiário de subvenção mensal vitalí-

cia ou de subvenção mensal de sobrevivência não tiver 
outro rendimento mensal não se aplica o disposto nos 
números anteriores.

Artigo 117.º
[...]

1 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) As pensões auferidas pelo cônjuge sobrevivo ou 

membro sobrevivo de união de facto, ao abrigo da trans-
missibilidade de pensão, que segue o regime das pensões 
de sobrevivência auferidas ao abrigo do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 240/98, de 7 de agosto.

9 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014  1867

12 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 —    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 — As medidas dos números anteriores são acumu-

láveis com a contribuição extraordinária de solidarie-
dade na parte em que o valor daquelas exceda o desta.

15 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

Artigo 3.º
Alteração dos mapas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,

X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI
anexos à Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro

Os mapas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV e XVI a que se refere o artigo 1.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, são alterados de acordo 
com a redação constante dos anexos I a XVI à presente 
lei, da qual fazem parte integrante.

Artigo 4.º
Norma transitória

Excecionalmente, no ano de 2014, os prazos a que se 
referem o n.º 2 do artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 5.º, ambos 
da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, são dilatados para 
o final do mês de março e o final do mês de fevereiro, 
respetivamente.

Artigo 5.º
Norma revogatória

É revogado o n.º 9 do artigo 76.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro.

Artigo 6.º

Norma Repristinatória

É repristinado, durante o ano de 2014, o disposto no 
artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de junho.

Artigo 7.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 
artigo 6.º e a alteração introduzida pelo artigo 2.º ao n.º 14 
do artigo 117.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, 
produzem efeitos a 1 de janeiro de 2014.

Aprovada em 7 de fevereiro de 2014.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da 
Assunção A. Esteves.

Promulgada em 10 de março de 2014.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 11 de março de 2014.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 
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MAPA I

Receitas dos serviços integrados, por classificação económica

Ano económico de 2014
g

Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

   16 961 472 559 

    180 193 757 

   16 964 097 719 

   1 714 948 249 

    720 469 352 

    426 842 453 

    336 951 372 

     20 000 

    416 377 283 

    86 864 866 

IMPOSTOS DIRETOS
  SOBRE O RENDIMENTO:
    IMP.S/REND.PESS.SINGULARES (IRS)
    IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)
  OUTROS:
    IMPOSTO USO, PORTE E DETENÇÃO ARMAS
    IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS

IMPOSTOS INDIRETOS:
  SOBRE O CONSUMO:
    IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)
    IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)
    IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)
    IMPOSTO DE CONSUMO S/ TABACO
    IMPOSTO S/ ÁLCOOL BEB. ÁLCOOL. (IABA)
  OUTROS:
    LOTARIAS
    IMPOSTO DE SELO
    IMPOSTO DO JOGO
    IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
    RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS
    IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS

CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:
  CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:
    COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE
    OUTROS

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
  TAXAS:
    TAXAS DE JUSTIÇA
    TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO
    TAXAS DE REGISTO PREDIAL
    TAXAS DE REGISTO CIVIL
    TAXAS DE REGISTO COMERCIAL
    TAXAS FLORESTAIS
    TAXAS VINÍCOLAS
    TAXAS MODERADORAS
    TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS
    TAXAS S/ ENERGIA
    TAXAS S/ GEOLOGIA E MINAS
    TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO
    TAXAS DE PORTOS
    TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE
    TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS
    TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A
EMPRESAS
    ADICIONAIS
    EMOLUMENTOS CONSULARES
    PORTAGENS
    PROPINAS
    TAXAS DIVERSAS
  MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
    JUROS DE MORA
    JUROS COMPENSATÓRIOS
    MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E
RESTANTE LEGISLAÇÃO
    COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
    MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:
  JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PRIVADAS
  JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
    BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
  JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:
    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO
    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.02.00
01.02.06
01.02.99

02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.99

03.00.00
03.03.00
03.03.02
03.03.99

04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.01.08
04.01.09
04.01.10
04.01.11
04.01.12
04.01.13
04.01.15
04.01.16

04.01.17

04.01.19
04.01.20
04.01.21
04.01.22
04.01.99
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03

04.02.04
04.02.99

05.00.00
05.01.00
05.01.02
05.02.00
05.02.01
05.03.00
05.03.01
05.03.02

   17 141 666 316 

   18 679 045 968 

    720 469 352 

    763 793 825 

    781 957 251 

   12 436 757 466 
   4 524 715 093 

    5 701 000 
    174 492 757 

   2 082 567 988 
   12 915 777 827 

    353 613 124 
   1 430 541 679 

    181 597 101 

    11 397 149 
   1 372 731 737 

    18 308 000 
    298 760 519 

    11 728 405 
    2 022 439 

    666 821 465 
    53 647 887 

    40 335 041 
     102 000 

    43 920 000 
    54 862 600 
    50 329 000 

     3 100 
     32 000 

     868 000 
     824 440 

    10 891 059 
    2 359 318 

     110 000 
    5 117 678 
    4 190 889 

     13 264 

    10 221 935 

      100 
    4 797 470 

     98 580 
    3 199 542 

    194 566 437 

    83 397 250 
    30 400 000 
    74 528 627 

    144 694 947 
    3 930 548 

     20 000 

    416 377 283 

     4 893 
    48 218 028 

RECEITAS CORRENTES
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g

Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

     300 000 

    8 915 862 

    65 382 162 

    200 000 000 

     777 376 

    3 319 702 

    1 698 518 

     172 000 

    352 659 620 

     300 000 

    30 028 755 

    98 616 462 

     705 000 

    6 274 372 

    77 291 529 

    39 965 274 

    353 766 674 

    ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
    ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE
    ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS
  JUROS - FAMÍLIAS
    JUROS - FAMÍLIAS
  JUROS - RESTO DO MUNDO:
    PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
  DIVID. E PARTICIP.  LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO
FINANCEIRAS
    DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO
FINANCEIRAS
  DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC.
FINANCEIRAS
    DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC.
FINANCEIRAS
  PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES
PUBLICAS
    PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES
PUBLICAS
  RENDAS :
    TERRENOS
    HABITAÇÕES
    OUTROS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:
  SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PRIVADAS
  SOCIEDADES FINANCEIRAS:
    BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
    COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
    ESTADO
    SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
  ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:
    REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES
  ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
    CONTINENTE
  SEGURANÇA SOCIAL:
    OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
  INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:
    INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
  FAMÍLIAS:
    FAMÍLIAS
  RESTO DO MUNDO:
    UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
    UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT.
ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.
    UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS
    PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:
  VENDA DE BENS:
    MATERIAL DE ESCRITÓRIO
    LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
    FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS
    BENS INUTILIZADOS
    PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS
    PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
    MERCADORIAS
    MATÉRIAS DE CONSUMO
    DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS
    PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
    OUTROS
  SERVIÇOS:
    ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
    ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA

05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.05.00
05.05.01
05.06.00
05.06.03
05.07.00

05.07.01

05.08.00

05.08.01

05.09.00

05.09.01

05.10.00
05.10.01
05.10.03
05.10.99

06.00.00
06.01.00
06.01.02
06.02.00
06.02.01
06.02.02
06.03.00
06.03.01
06.03.07
06.03.10

06.04.00
06.04.01
06.05.00
06.05.01
06.06.00
06.06.04
06.07.00
06.07.01
06.08.00
06.08.01
06.09.00
06.09.01
06.09.03

06.09.04
06.09.05

07.00.00
07.01.00
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.01.11
07.01.99
07.02.00
07.02.01
07.02.02

    567 746 256 

    398 874 681 

    34 282 348 
    4 130 537 

     229 060 

     300 000 

    8 915 862 

    65 382 162 

    200 000 000 

     777 376 

    3 311 123 
      79 

     8 500 

    1 698 518 

     171 000 
     1 000 

    9 000 000 
    341 957 952 

    1 701 668 

     300 000 

    30 028 755 

    98 616 462 

     705 000 

    6 274 372 

    65 080 264 
    1 280 000 

    1 176 819 
    9 754 446 

     6 000 
     427 451 

    11 313 734 
     677 332 
     136 105 

    2 876 713 
    3 111 065 

     813 100 
     6 387 

     76 470 
     482 597 

    20 038 320 

    1 174 197 
    1 951 668 
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Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

    5 142 733 

    326 136 628 

    547 264 911 

    1 032 404 

     20 552 

    3 130 923 

    107 820 727 

    180 558 078 

    57 020 151 

    1 260 103 

    42 166 305 

   1 110 000 000 

    8 000 000 

    332 444 931 

    VISTORIAS E ENSAIOS
    SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS
    ATIVIDADES DE SAÚDE
    REPARAÇÕES
    ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO
    SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E
DESPORTO
    OUTROS
  RENDAS:
    HABITAÇÕES
    EDIFÍCIOS
    OUTRAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
  OUTRAS:
    PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E
DIFERENÇAS DE CAMBIO
    LUCROS DE AMOEDAÇÃO
    OUTRAS
  SUBSIDIOS
    SEGURANCA SOCIAL

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:
  TERRENOS:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    FAMÍLIAS
  HABITAÇÕES:
    FAMÍLIAS
  EDIFÍCIOS:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
    FAMÍLIAS
  OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    FAMÍLIAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:
  SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PUBLICAS
    PRIVADAS
  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
    SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
  ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
    CONTINENTE
  RESTO DO MUNDO:
    UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
    UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS
    PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

ATIVOS FINANCEIROS:
  TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
  EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
  EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    ADM. PUBLICA - ADM. REGIONAL
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE

07.02.03
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08

07.02.99
07.03.00
07.03.01
07.03.02
07.03.99

08.00.00
08.01.00
08.01.01

08.01.03
08.01.99
08.02.00
08.02.09

09.00.00
09.01.00
09.01.01
09.01.03
09.01.06
09.01.10
09.02.00
09.02.10
09.03.00
09.03.01
09.03.06
09.03.09
09.03.10
09.04.00
09.04.01
09.04.03
09.04.10

10.00.00
10.01.00
10.01.01
10.01.02
10.03.00
10.03.08
10.03.09

10.05.00
10.05.01
10.09.00
10.09.01
10.09.03
10.09.04

11.00.00
11.03.00
11.03.02
11.05.00
11.05.04
11.06.00
11.06.01
11.06.04
11.06.05
11.06.06

    873 401 539 

    112 004 606 

    281 004 637 

   1 557 556 915 

    2 000 511 
    1 286 896 

    64 888 328 
     139 871 

    34 697 060 
    2 380 476 

    245 247 667 

     376 473 
    4 645 701 

     120 559 

    190 207 499 

    4 100 000 
    131 829 129 

    547 264 911 

     7 758 
     100 000 
     913 959 

     10 687 

     20 552 

    2 430 649 
     652 208 

     28 410 
     19 656 

     40 000 
    107 770 727 

     10 000 

    180 000 000 
     558 078 

    52 995 775 
    4 024 376 

    1 260 103 

    41 141 830 
     10 000 

    1 014 475 

   1 110 000 000 

    8 000 000 

     600 000 
    248 388 485 

    35 533 333 
    41 152 772 

RECEITAS DE CAPITAL

   39 926 955 188 TOTAL DAS   RECEITAS CORRENTES
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g

Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

    17 061 984 

    90 000 000 

     50 000 

   107 362 860 883 

   14 640 390 120 

   7 877 000 000 

    193 735 352 

    145 194 436 

    55 591 114 

    47 000 000 

    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS
    FAMÍLIAS
    RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
  RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS:
    RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS
  ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:
    ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS
  OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:
    ADM. PUBLICA - SEGURANÇA SOCIAL

PASSIVOS FINANCEIROS:
  TÍTULOS A CURTO PRAZO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA
  TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    FAMÍLIAS
  EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA
    RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:
  OUTRAS:
    INDEMNIZAÇÕES
    OUTRAS

RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS:
  RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS:
    DIREITOS ADUANEIROS DE IMPORTAÇÃO
    QUOTIZAÇÃO SOBRE AÇÚCAR E ISOGLUCOSE

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
  REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
    REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
  SALDO ORÇAMENTAL
    NA POSSE DO SERVIÇO
    NA POSSE DO TESOURO

11.06.07
11.06.10
11.06.12

11.07.00
11.07.01
11.10.00
11.10.01
11.11.00
11.11.08

12.00.00
12.02.00
12.02.01
12.02.02
12.02.04
12.02.11
12.03.00
12.03.01
12.03.02
12.03.04
12.03.10
12.06.00
12.06.11
12.06.12

13.00.00
13.01.00
13.01.01
13.01.99

14.00.00
14.01.00
14.01.01
14.01.03

15.00.00
15.01.00
15.01.01

16.00.00
16.01.00
16.01.01
16.01.04

   129 880 251 003 

    193 735 352 

    145 194 436 

    55 591 114 

    47 000 000 

    1 973 256 
    2 100 000 
    2 697 085 

    17 061 984 

    90 000 000 

     50 000 

   9 760 260 080 
   34 160 910 281 
   62 221 658 012 

   1 220 032 510 

   2 440 065 020 
   9 760 260 080 
   1 220 032 510 
   1 220 032 510 

   5 155 000 000 
   2 722 000 000 

     450 000 
    193 285 352 

    145 000 000 
     194 436 

    55 591 114 

    46 980 800 
     19 200 

********************************

TOTAL GERAL    172 199 293 251 

   132 024 552 513 TOTAL DAS    RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS  ******************************** 
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MAPA II

Despesas dos serviços integrados, por classificação orgânica, especificadas por capítulos

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

01

02

03

04

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FINANÇAS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

50

01

02

03

50

01

02

03

04

05

07

08

50

60

70

01

02

03

04

50

    14 683 464

    95 226 848

    9 297 999

    4 597 677

    5 984 571

    17 724 319

     923 262

     819 161

    1 242 342

    3 447 006

    2 526 022

   2 401 458 070

    424 339 771

    1 020 000

    13 975 213

    127 808 389

    67 236 747

    48 494 213

    4 242 437

    186 913 930

    9 434 104

    5 645 968

   4 749 217 423

   118 313 000 000

    564 946 212

    6 156 461

   13 646 350 390

   1 716 694 436

    3 409 074

    159 399 940

    83 932 922

    50 154 368

     900 000

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA -
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA -
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

ADMINISTRAÇAO LOCAL

ADMINISTRAÇAO REGIONAL

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

SERV. APOIO E COORDENAÇAO, ORGAOS CONSULTIVOS
E OUTRAS ENTIDADES DA PCM

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MF

ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FISCALIZAÇAO
ORÇAMENTAL

ADMINISTRAÇAO, CONTROLO E FORMAÇAO NO AMBITO
DA AP

PROTEÇAO SOCIAL

GESTAO DA DIVIDA E DA TESOURARIA PUBLICA

SERVIÇOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS

PROJETOS

DESPESAS EXCECIONAIS

RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS

AÇÃO GOVERNATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO
ORÇAMENTO DO MNE

ORGANIZAÇÕES E VISITAS

COOPERAÇÃO, LÍNGUA E RELAÇÕES EXTERNAS

PROJETOS

   2 983 290 512

    257 514 562

   139 202 601 361

    297 796 304

CAPÍTULO DESIGNAÇÃO ORGÂNICA
IMPORTÂNCIAS EM EUROS

POR CAPÍTULOS POR MINISTÉRIOS

-

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

05

06

07

08

09

DEFESA NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

JUSTIÇA

ECONOMIA

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA
ENERGIA

01

02

03

04

05

50

01

02

03

04

50

01

02

03

04

50

01

02

04

50

01

02

03

04

50

    452 397 450

    37 899 573

    487 519 005

    606 744 414

    341 621 307

    6 000 000

    2 373 323

    70 754 630

    104 974 495

   1 607 730 829

    66 724 805

    2 170 131

    19 215 691

    728 556 687

    324 770 577

    18 115 175

    5 811 376

    164 658 893

    10 836 966

    63 656 399

    3 760 900

    8 997 747

    9 727 185

    17 335 772

    22 435 056

AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE
SUPORTE

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

MARINHA

EXÉRCITO

FORÇA AÉREA

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

SERVIÇOS GERAIS DE
APOIO,ESTUDOS,COORDENAÇAO,COOPERAÇAO E
CONTROLO

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA
E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTERIO
DA JUSTIÇA

ORGAOS E SERVIÇOS DO SISTEMA JUDICIARIO E
REGISTOS

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇAO, PRISIONAIS E DE
REINSERÇAO

PROJETOS

AÇÃO GOVERNATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ME

SERVIÇOS REGUL., SUPERV., INVESTIG. NA ÁREA DAS
OB. PUBLICAS, TRANSP. E COMUNIC.

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇAO
E CONTROLO

SERVIÇOS NA AREA DA CONS. DA NATUREZA, DO
AMBIENTE E DO ORDENAM. DO TERRITORIO

SERVIÇOS NA AREA DA ENERGIA

PROJETOS

   1 932 181 749

   1 852 558 082

   1 092 828 261

    244 963 634

    62 256 660

CAPÍTULO DESIGNAÇÃO ORGÂNICA
IMPORTÂNCIAS EM EUROS

POR CAPÍTULOS POR MINISTÉRIOS

-

-

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

10

11

12

13

AGRICULTURA E DO MAR

SAÚDE

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

01

02

03

04

05

50

01

02

03

50

01

02

03

04

05

50

01

02

03

04

05

50

    3 235 010

    38 284 200

    173 896 850

    58 290 633

    24 441 282

    132 845 142

    2 357 743

    59 221 595

   7 585 604 289

    10 032 623

    3 861 502

    969 688 876

   4 488 840 729

    145 096 186

    932 832 247

    312 331 446

    2 336 136

    11 693 494

    9 333 267

   9 270 129 723

    35 465 153

    3 484 000

AÇAO GOVERNATIVA

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇAO
E CONTROLO

SERVIÇOS DE INTERVENÇAO NO SETOR DA AGRIC., DO
MAR E DAS FLORESTAS

SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE
AGRICULTURA E DO MAR

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇAO

PROJETOS

AÇAO GOVERNATIVA

SERVIÇOS CENTRAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

INTERVENÇÃO NA ÁREA DOS CUIDADOS DE SAÚDE

PROJETOS

AÇÃO GOVERNATIVA

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO À ÁREA DA EDUCAÇÃO E
CIÊNCIA

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE ENSINO

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO À ÁREA DO ENSINO
SUPERIOR E À CIÊNCIA

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS
DE APOIO

PROJETOS

ACÇAO GOVERNATIVA MSESS

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS,
COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO

SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA
SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

SEGURANÇA SOCIAL -TRANSFERÊNCIAS

SERVIÇOS DE INTERV NAS AREAS DO EMPREGO,
TRABALHO E FORMPROFISSIONAL

PROJETOS

    430 993 117

   7 657 216 250

   6 852 650 986

   9 332 441 773

CAPÍTULO DESIGNAÇÃO ORGÂNICA
IMPORTÂNCIAS EM EUROS

POR CAPÍTULOS POR MINISTÉRIOS

   172 199 293 251TOTAL GERAL

-

-

-

-
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MAPA III

Despesas dos serviços integrados por classificação funcional

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

1

2

3

4

FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA

FUNÇÕES SOCIAIS

FUNÇÕES ECONÓMICAS

OUTRAS FUNÇÕES

   11 503 556 090
   1 840 342 583
   2 897 580 973

   6 627 311 432
   8 493 696 643

   13 633 224 504
    188 936 877
    135 172 822

    400 643 965
    7 670 762

   2 396 454 430
    682 665 333

   118 313 000 000
   4 542 492 277

    536 544 560

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

EDUCAÇÃO
SAÚDE
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS
SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS

AGRICULTURA E PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
INDÚSTRIA E ENERGIA
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

   16 241 479 646

   29 078 342 278

   3 487 434 490

   123 392 036 837

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIAS EM EUROS

POR SUBFUNÇÕES POR FUNÇÕES

   172 199 293 251TOTAL GERAL

1.01
1.02
1.03

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

3.01
3.02
3.03
3.05

4.01
4.02
4.03
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MAPA IV

Despesas dos serviços integrados, por classificação económica

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS
POR SUBAGRUPAMENTOS POR AGRUPAMENTOS

   8 352 509 599

   1 529 308 824

   7 239 118 028

   28 171 184 810

    231 608 584

   1 597 111 252

    301 432 651

   1 134 357 777

   12 597 005 088

   110 984 000 000

    61 656 638

   13 701 087 832

    1 000 000

   2 551 107 454

   9 443 364 988

   2 474 624 536

    419 017 327

    424 339 771

    218 034 828

    2 948 000

    70 017 851

DESPESAS COM O PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

JUROS E OUTROS ENCARGOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

   ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

   ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

   SEGURANÇA SOCIAL

   OUTROS SETORES

SUBSÍDIOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

   ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

   ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

   SEGURANÇA SOCIAL

   OUTROS SETORES

ATIVOS FINANCEIROS

PASSIVOS FINANCEIROS

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

01.00

02.00

03.00

04.00

04.03

04.04

04.05

04.06

04.01
E

04.02
E

04.07
A

04.09

05.00

06.00

07.00

08.00

08.03

08.04

08.05

08.06

08.01
E

08.02
E

08.07
A

08.09

09.00

10.00

11.00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS   DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS    DESPESAS DE CAPITAL

   47 120 841 097

   125 078 452 154

TOTAL GERAL    172 199 293 251

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
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MAPA V

Receitas dos serviços e fundos autónomos, por classificação orgânica, com especificação das receitas globais 
de cada serviço e fundo

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

01

02

03

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FINANÇAS

    90 467 353 

     492 200 

    4 964 000 

     516 600 

    2 526 022 

    6 118 482 

    4 199 740 

    15 758 464 

    5 031 005 

    9 838 511 

    18 742 705 

    3 330 577 

    3 500 000 

    6 371 743 

    5 784 921 

    5 406 573 

    10 185 112 

    24 560 299 

    33 474 711 

    24 180 780 

     383 278 

    10 473 503 

    23 982 468 

    20 231 884 

    15 657 697 

    66 355 368 

    18 607 448 

    266 999 737 

    8 774 476 

    5 895 806 

    4 428 573 

    40 500 000 

   10 059 568 230 

    28 722 476 

    29 376 477 

    117 766 000 

    9 460 350 

    75 940 000 

    84 896 050 

    5 675 627 

    727 078 909 

    19 338 100 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO PRIVATIVO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO PRIVATIVO

COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO
TEJO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL  ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ.
PRIVATIVO
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

INSTITUTO DO CINEMA E DO  AUDIOVISUAL , I.P.

INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA - ORÇ. PRIVATIVO

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

FUNDO DE ESTABILIZAÇAO ADUANEIRO

FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA

INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS



1878  Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014 

  Fonte: MF/DGO

03

04

05

06

07

08

FINANÇAS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

DEFESA NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

JUSTIÇA

ECONOMIA

    186 959 195 

    427 456 236 

    13 675 972 

    50 426 350 

    27 000 000 

    4 022 537 

    28 597 015 

    12 853 131 

    26 375 600 

    68 866 660 

    8 640 375 

    14 500 000 

    30 117 394 

    20 756 000 

    5 096 100 

    128 598 855 

     965 250 

    27 738 056 

    18 168 000 

    7 200 000 

    4 345 119 

    393 027 667 

    17 221 850 

    24 763 628 

    8 140 749 

    1 245 215 

     984 500 

    69 094 000 

    5 102 213 

   1 774 878 221 

    1 459 391 

    11 040 179 

    82 975 450 

    401 165 033 

    284 785 695 

    59 695 084 

    5 580 255 

    4 287 748 

PARUPS, S.A

PARVALOREM, S.A

SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

INSTITUTO DE INVESTIGAÇAO CIENTIFICA E TROPICAL, I. P.

ARSENAL DO ALFEITE, SA

DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

INSTITUTO HIDROGRÁFICO

LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

MANUTENÇÃO MILITAR

OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

FUNDO DE MODERNIZAÇAO DA JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES,I.P.

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

FCM - FUNDAÇAO PARA AS COMUNICAÇOES MOVEIS

INSTITUTO DA CONSTRUÇAO  E DO IMOBILIÁRIO

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

INSTITUTO DE APOIO ÁS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇAO IP

INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS
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08

09

10

11

ECONOMIA

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

AGRICULTURA E DO MAR

SAÚDE

    27 529 223 

    614 921 313 

    379 271 570 

    713 224 218 

     657 759 

    17 862 613 

    29 426 340 

    128 853 256 

    1 724 719 

    7 912 500 

    9 236 375 

    3 244 581 

    14 000 000 

    110 000 000 

    259 356 462 

    17 916 645 

    26 252 040 

    24 120 416 

    29 731 568 

    19 733 879 

    4 951 908 

    15 000 000 

    10 855 034 

    75 272 848 

    971 108 561 

    9 713 841 

    24 636 070 

    29 442 954 

     545 000 

   4 434 780 813 

   1 385 771 213 

    121 396 254 

    150 669 723 

    553 461 602 

   1 281 503 700 

    69 645 142 

    18 561 875 

    8 491 324 

    4 463 031 

    4 128 544 

    5 349 176 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

METRO DO PORTO, S.A.

METROPOLITANO DE LISBOA, S.A.

REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

SIEV - SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO ELECTRONICA DE VEICULOS, S.A.

SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA,
SA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESIDUOS

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

FUNDO DE INTERVENÇAO AMBIENTAL

FUNDO DE PROTEÇAO DOS RECURSOS HIDRICOS

FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇAO URBANA

LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA,  I.P.

POLIS LITORAL NORTE, SA

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C
VICENTINA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO,I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS



1880  Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014 

  Fonte: MF/DGO

11

12

SAÚDE

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

    3 259 659 

    61 000 000 

    79 238 900 

    24 119 005 

    4 981 517 

    76 694 893 

    58 896 147 

    7 825 061 

    3 327 287 

    2 098 261 

    4 835 138 

    9 686 773 

    9 957 394 

    7 442 448 

    5 678 769 

    3 711 436 

    15 510 913 

    4 044 000 

     283 366 

    404 271 401 

     57 100 

     483 256 

    1 046 498 

    2 875 419 

    12 697 744 

    12 678 724 

    25 865 243 

    20 231 563 

    37 358 392 

    40 224 750 

    33 232 249 

    12 504 546 

    15 294 411 

    23 540 339 

    12 541 174 

    15 770 825 

    22 575 989 

    8 665 329 

    44 118 270 

    21 576 645 

    21 017 578 

    33 239 915 

    15 219 065 

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇAO

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E
EMPRESARIAIS
ICAT - INSTITUTO DE CIÊNCIA APLICADA E TECNOLOGIA DA FCUL

IMAR - INSTITUTO DO MAR

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA - INL

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS
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12 EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

    378 186 672 

    1 223 052 

     565 250 

    1 532 405 

     814 350 

    1 191 756 

    3 555 230 

    1 638 546 

     843 040 

     807 359 

     927 276 

     712 350 

    1 538 942 

    1 215 380 

     225 006 

    1 281 745 

    2 622 751 

    1 331 942 

    9 826 154 

    1 893 823 

    11 097 943 

    3 086 776 

    2 701 412 

    7 763 591 

    1 498 753 

    3 074 987 

    4 381 453 

    11 472 923 

    5 651 124 

    29 855 979 

    8 080 083 

    10 119 724 

    16 430 596 

    14 439 370 

    5 558 299 

    7 339 368 

    8 120 041 

    4 085 603 

    5 871 314 

    4 122 345 

    4 146 984 

    8 222 016 

    18 871 174 

    15 083 477 

    96 362 406 

PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

UL - FACULDADE DE DIREITO

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

UL - FACULDADE DE LETRAS

UL - FACULDADE DE MEDICINA

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS
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12

13

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

    7 220 538 

    15 902 652 

    29 746 212 

    15 431 269 

    99 754 901 

    127 250 796 

    47 659 842 

    20 620 850 

    40 281 076 

    54 633 131 

    106 493 180 

    206 983 732 

    17 299 934 

    4 901 399 

    2 432 491 

    35 781 163 

    10 956 591 

    20 803 182 

    2 560 944 

    10 196 991 

    11 480 701 

    5 616 034 

    2 640 367 

    39 921 188 

    4 000 250 

    2 243 142 

    4 048 615 

    6 214 818 

    6 270 000 

    4 945 000 

    1 555 611 

    1 538 346 

    1 828 926 

    4 714 371 

    16 200 000 

    8 111 080 

    3 340 717 

    1 703 348 

    5 683 315 

    2 479 534 

    3 135 099 

    2 985 651 

    4 832 815 

UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

UNIVERSIDADE ABERTA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

UNL - FACULDADE DE DIREITO

UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CASA PIA DE LISBOA, IP

CENTRO DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CENTRO DE FORMAÇAO E INOVAÇAO TECNOLOGICA (INOVINTER)

CENTRO DE FORMAÇAO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO
SUL
CENTRO DE FORMAÇAO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS DO
NORTE
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CORTIÇA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇAO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA
(CINDOR
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA REPARAÇAO AUTOMOVEL

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS
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13 SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

    3 932 296 

    5 032 268 

     949 974 

    2 789 242 

    3 007 272 

    992 437 752 

    248 761 790 

CENTRO DE FORMAÇAO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CENTRO DE REABILITAÇAO PROFISSIONAL DE GAIA

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

INSTITUTO DE EMPREGO E  FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

   32 006 449 626 TOTAL GERAL
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MAPA VI

Receitas dos serviços e fundos autónomos, por classificação económica

Ano económico de 2014
g

Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

    21 800 000 

    586 734 618 

    531 372 153 

    5 410 200 

   4 881 937 490 

   1 564 386 247 

    108 952 206 

    32 120 444 

    169 569 084 

    83 693 318 

     38 091 

    2 281 538 

    1 926 000 

IMPOSTOS DIRETOS
  SOBRE O RENDIMENTO:
    IMP.S/REND.PESS.SINGULARES (IRS)
    IMP.S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)

IMPOSTOS INDIRETOS:
  SOBRE O CONSUMO:
    IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)
    IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)
  OUTROS:
    LOTARIAS
    IMPOSTO DO JOGO
    RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS
    IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS

CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:
  REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS
    REGIMES COMPLEMENTARES
  CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:
    QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA
    OUTROS

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
  TAXAS:
    TAXAS DE JUSTIÇA
    TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO
    TAXAS DE REGISTO PREDIAL
    TAXAS DE REGISTO CIVIL
    TAXAS DE REGISTO COMERCIAL
    TAXAS FLORESTAIS
    TAXAS VINÍCOLAS
    TAXAS MODERADORAS
    TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO
    TAXAS DE PORTOS
    TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE
    TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS
    TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A
EMPRESAS
    TAXAS S/ VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS
    EMOLUMENTOS CONSULARES
    PORTAGENS
    PROPINAS
    TAXAS DIVERSAS
  MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
    JUROS DE MORA
    JUROS COMPENSATÓRIOS
    COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES
    MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:
  JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PUBLICAS
    PRIVADAS
  JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
    BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
    COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
  JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:
    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO
    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA
    ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE
    ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS
  JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
    JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
  JUROS - FAMÍLIAS
    JUROS - FAMÍLIAS
  JUROS - RESTO DO MUNDO:
    UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
    UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS

01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02

02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.03
02.02.05
02.02.99

03.00.00
03.02.00
03.02.02
03.03.00
03.03.01
03.03.99

04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.01.08
04.01.12
04.01.13
04.01.15
04.01.16

04.01.17

04.01.18
04.01.20
04.01.21
04.01.22
04.01.99
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.04
04.02.99

05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
05.02.00
05.02.01
05.02.02
05.03.00
05.03.01
05.03.02
05.03.04
05.03.05
05.04.00
05.04.01
05.05.00
05.05.01
05.06.00
05.06.01

    21 800 000 

   1 118 106 771 

   4 887 347 690 

   1 673 338 453 

    302 318 608 

    13 800 000 
    8 000 000 

    548 834 618 
    37 900 000 

    40 199 040 
    149 262 500 
    263 260 613 

    78 650 000 

    5 410 200 

   4 358 777 990 
    523 159 500 

    137 580 680 
    1 169 922 

    88 713 421 
    24 350 986 
    23 388 886 
    10 500 000 

    9 645 117 
    82 650 324 

     200 000 
    1 625 000 
    2 624 301 

     50 000 

    18 588 088 

     500 000 
    26 270 000 

    273 329 179 
    324 019 083 
    539 181 260 

    5 945 516 
     1 200 

    32 594 982 
    70 410 508 

    3 598 133 
    28 522 311 

    169 519 347 
     49 737 

    80 125 235 
    1 165 698 
    1 824 209 

     578 176 

     38 091 

    2 281 538 

     526 000 
    1 400 000 

RECEITAS CORRENTES
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Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

    3 048 158 

    1 704 087 

    5 473 490 

    2 464 398 

    26 909 800 

    11 202 528 

   13 977 939 059 

    5 346 784 

    36 524 508 

    459 945 739 

    7 598 439 

    66 433 752 

    834 795 172 

    208 818 478 

  DIVID. E PARTICIP.  LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO
FINANCEIRAS
    DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO
FINANCEIRAS
  DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC.
FINANCEIRAS
    DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC.
FINANCEIRAS
  RENDAS :
    TERRENOS
    HABITAÇÕES
    EDIFÍCIOS
    OUTROS
  ATIVOS INCORPÓREOS:
    ATIVOS INCORPÓREOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:
  SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PUBLICAS
    PRIVADAS
  SOCIEDADES FINANCEIRAS:
    BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
    COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
    ESTADO
    ESTADO - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS
DE EMP. E FORM. PROF
    ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
  ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:
    REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES
    REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
  ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
    CONTINENTE
  SEGURANÇA SOCIAL:
    SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
    PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
  INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:
    INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
  FAMÍLIAS:
    FAMÍLIAS
  RESTO DO MUNDO:
    UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
    UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS
    PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:
  VENDA DE BENS:
    MATERIAL DE ESCRITÓRIO
    LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
    FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS
    BENS INUTILIZADOS
    PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS
    PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
    MERCADORIAS
    MATÉRIAS DE CONSUMO
    DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS
    PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS

05.06.02
05.07.00

05.07.01

05.08.00

05.08.01

05.10.00
05.10.01
05.10.03
05.10.04
05.10.99
05.11.00
05.11.01

06.00.00
06.01.00
06.01.01
06.01.02
06.02.00
06.02.01
06.02.02
06.03.00
06.03.01
06.03.04

06.03.05

06.03.07
06.03.10

06.03.11

06.04.00
06.04.01
06.04.02
06.05.00
06.05.01
06.06.00
06.06.01
06.06.02

06.06.03

06.06.04
06.07.00
06.07.01
06.08.00
06.08.01
06.09.00
06.09.01
06.09.04
06.09.05

07.00.00
07.01.00
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.01.11

   15 426 695 781 

   1 464 534 715 

    3 048 158 

    1 704 087 

     456 500 
     161 974 

    4 811 016 
     44 000 

    2 464 398 

    2 209 264 
    24 700 536 

    7 866 528 
    3 336 000 

   13 614 304 691 
     225 967 

    77 287 174 

    278 871 305 
    7 154 206 

     95 716 

    4 188 450 
    1 158 334 

    36 524 508 

    38 000 000 
     582 355 

    1 655 344 

    419 708 040 

    7 598 439 

    66 433 752 

    808 590 446 
    21 286 250 

    4 918 476 

     91 950 
    2 997 443 
    3 737 918 

     45 000 
    7 876 511 
    3 613 254 
    9 612 925 

    61 113 374 
    3 856 800 

     272 087 
    17 207 359 
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Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

   25 681 735 031 

   1 212 555 979 

    43 160 258 

    111 031 653 

    676 561 360 

    4 117 199 

    12 553 794 

    55 357 401 

    4 615 400 

    10 566 852 

    502 231 941 

    9 484 250 

     520 000 

    OUTROS
  SERVIÇOS:
    ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
    ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
    VISTORIAS E ENSAIOS
    SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS
    ATIVIDADES DE SAÚDE
    REPARAÇÕES
    ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO
    SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E
DESPORTO
    SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS  AUTARQUIAS
    OUTROS
  RENDAS:
    HABITAÇÕES
    EDIFÍCIOS
    OUTRAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
  OUTRAS:
    PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E
DIFERENÇAS DE CAMBIO
    OUTRAS
  SUBSIDIOS
    SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
    SEGURANCA SOCIAL

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:
  TERRENOS:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    FAMÍLIAS
  HABITAÇÕES:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    FAMÍLIAS
  EDIFÍCIOS:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
    FAMÍLIAS
  OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    FAMÍLIAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:
  SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:
    PRIVADAS
  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:
    ESTADO
    ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
    SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS
COFINANCIADOS
  ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:
    REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES
    REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
  SEGURANÇA SOCIAL:

07.01.99
07.02.00
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08

07.02.09
07.02.99
07.03.00
07.03.01
07.03.02
07.03.99

08.00.00
08.01.00
08.01.01

08.01.99
08.02.00
08.02.05
08.02.09

09.00.00
09.01.00
09.01.01
09.01.06
09.01.10
09.02.00
09.02.01
09.02.04
09.02.06
09.02.10
09.03.00
09.03.01
09.03.03
09.03.04
09.03.06
09.03.09
09.03.10
09.04.00
09.04.01
09.04.04
09.04.10

10.00.00
10.01.00
10.01.02
10.03.00
10.03.01
10.03.06

10.03.08
10.03.09

10.03.10

10.04.00
10.04.01
10.04.02
10.06.00

    787 593 013 

    76 643 794 

   1 542 188 190 

    98 393 857 

    75 004 583 
    51 388 902 

    2 349 242 
    13 883 121 

    147 696 382 
    33 409 925 
    42 428 863 
    24 804 808 

     518 119 
    821 072 034 

    17 132 914 
    12 926 187 
    13 101 157 

     434 333 

    110 597 320 

     10 000 
    676 551 360 

    3 781 743 
     31 853 

     303 603 

    10 206 830 
     250 000 

     50 000 
    2 046 964 

    53 752 497 
     245 510 
     500 000 
     534 904 

      640 
     323 850 

    4 506 050 
     65 100 
     44 250 

    10 566 852 

    347 705 896 
    71 581 431 

    75 812 713 
    7 072 163 

     59 738 

    8 261 250 
    1 223 000 

RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS   RECEITAS CORRENTES
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Fonte: MF/DGO

IMPORTÂNCIAS EM EUROS
CÓDIGOS

POR GRUPOSPOR ARTIGOS POR CAPÍTULOS
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS

   6 324 714 595 

    3 109 964 

    3 626 536 

   1 012 648 647 

     34 679 

    274 386 210 

    705 408 115 

     969 660 

    113 715 231 

    58 804 392 

    462 074 000 

   1 509 798 384 

   1 452 110 347 

    99 055 316 

    27 665 000 

    1 861 277 

    SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
    OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
  INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:
    INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
  FAMÍLIAS:
    FAMÍLIAS
  RESTO DO MUNDO:
    UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
    UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS
    PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

ATIVOS FINANCEIROS:
  DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO E POUPANÇA:
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
  TÍTULOS A CURTO PRAZO:
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
  TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA
  EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:
    FAMÍLIAS
  EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE
    ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS
    INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
    FAMÍLIAS
  OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS

PASSIVOS FINANCEIROS:
  EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:
    SOCIEDADES FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
  EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
    SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA
    RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA
  OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:
    ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:
  OUTRAS:
    INDEMNIZAÇÕES
    ATIVOS INCORPÓREOS
    OUTRAS

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
  REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
    REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
  SALDO ORÇAMENTAL
    NA POSSE DO SERVIÇO

10.06.01
10.06.05
10.07.00
10.07.01
10.08.00
10.08.01
10.09.00
10.09.01
10.09.03
10.09.04

11.00.00
11.01.00
11.01.02
11.02.00
11.02.03
11.03.00
11.03.02
11.03.03
11.03.11
11.05.00
11.05.10
11.06.00
11.06.01
11.06.04
11.06.06
11.06.07
11.06.09
11.06.10
11.11.00
11.11.01

12.00.00
12.05.00
12.05.02
12.05.03
12.05.04
12.06.00
12.06.01
12.06.03
12.06.04
12.06.11
12.07.00
12.07.03

13.00.00
13.01.00
13.01.01
13.01.02
13.01.99

15.00.00
15.01.00
15.01.01

16.00.00
16.01.00
16.01.01

   1 153 318 287 

   3 423 982 731 

    99 055 316 

    27 665 000 

    1 861 277 

     450 000 
     70 000 

    3 109 964 

    3 626 536 

   1 010 617 338 
     277 500 

    1 753 809 

     34 679 

    274 386 210 

    2 600 000 
    702 733 115 

     75 000 

     969 660 

    83 890 298 
    1 000 000 
    7 922 980 

     193 067 
    1 651 158 

    19 057 728 

    58 804 392 

    453 074 000 
    8 000 000 
    1 000 000 

     192 162 
   1 276 989 853 

    5 149 737 
    227 466 632 

   1 452 110 347 

     35 850 
    65 000 000 
    34 019 466 

    27 665 000 

    1 861 277 

TOTAL DAS    RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL    32 006 449 626 
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MAPA VII

Despesas dos serviços e fundos autónomos, por classificação orgânica, com especificação
das despesas globais de cada serviço e fundo

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

01

02

03

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FINANÇAS

    90 467 353 

     479 159 

    4 865 785 

     503 051 

    2 526 022 

    6 118 482 

    4 033 668 

    15 758 464 

    4 754 225 

    9 732 810 

    18 742 705 

    3 273 673 

    3 389 554 

    6 334 226 

    5 688 598 

    5 315 005 

    10 023 114 

    24 201 984 

    33 104 908 

    23 699 365 

     372 218 

    10 473 503 

    23 982 468 

    20 149 304 

    15 657 697 

    66 355 368 

    17 797 810 

    262 619 737 

    8 774 476 

    5 895 806 

    4 289 958 

    30 898 551 

   10 059 568 230 

    27 922 073 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES-ORÇAMENTO
PRIVATIVO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE - ORÇAMENTO
PRIVATIVO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA-ORÇAMENTO PRIVATIVO

CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS

CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇAO SOCIAL - ORÇAMENTO
PRIVATIVO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO

ACIDI, IP - GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS - ORÇ. PRIVATIVO

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO

AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
VALE DO TEJO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
ALENTEJO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

DIREÇAO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL  ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS -
ORÇ. PRIVATIVO
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP

INSTITUTO DO CINEMA E DO  AUDIOVISUAL , I.P.

INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP

INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇAO ARTISTICA, EPE

RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA - ORÇ. PRIVATIVO

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO

TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

AGENCIA DE GESTAO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA - IGCP, EPE

CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

03

04

05

06

07

FINANÇAS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

DEFESA NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

JUSTIÇA

    29 376 477 

    115 578 598 

    9 454 300 

    75 925 480 

    84 792 817 

    5 675 627 

    727 078 909 

    18 733 027 

    183 875 153 

    423 835 931 

    12 861 240 

    50 426 350 

    22 298 492 

    3 939 467 

    27 784 149 

    12 824 848 

    26 204 353 

    68 866 660 

    8 389 929 

    14 401 652 

    29 357 078 

    19 772 404 

    4 482 651 

    128 598 855 

     954 221 

    27 593 689 

    17 954 728 

    7 124 426 

    4 345 119 

    389 108 823 

    16 999 469 

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, I.P.

FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

FUNDO DE ESTABILIZAÇAO ADUANEIRO

FUNDO DE ESTABILIZAÇAO TRIBUTARIO

FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

FUNDO DE REABILITAÇAO E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL

FUNDO DE REGULARIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA

INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL

PARUPS, S.A

PARVALOREM, S.A

SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA

CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇAO E DA LINGUA, I.P.

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP

INSTITUTO DE INVESTIGAÇAO CIENTIFICA E TROPICAL, I. P.

ARSENAL DO ALFEITE, SA

DEFAERLOC - LOCAÇÃO DE AERONAVES MILITARES, S.A.

DEFLOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, S.A.

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS

INSTITUTO HIDROGRÁFICO

LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

MANUTENÇÃO MILITAR

OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO

OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO CIVIL

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

EMPRESA DE MEIOS AEREOS, SA

SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

FUNDO DE MODERNIZAÇAO DA JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,I.P.

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-

-

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

07

08

09

JUSTIÇA

ECONOMIA

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

    23 833 406 

    7 751 022 

    1 245 215 

     984 500 

    44 170 834 

    5 090 197 

   1 751 970 955 

    1 051 446 

    9 206 881 

    74 225 362 

    368 253 848 

    231 837 330 

    58 314 791 

    5 173 936 

    4 221 591 

    27 529 223 

    614 727 137 

    361 764 048 

    629 105 499 

     632 705 

    17 653 892 

    29 014 354 

    98 263 687 

    1 722 193 

    7 033 508 

    8 876 203 

    2 999 664 

    12 441 329 

    100 861 451 

    248 167 748 

    17 138 801 

    26 250 588 

    24 115 587 

    29 729 931 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES,I.P.

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE LISBOA

AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES DO PORTO

AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES - ICP

ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

FCM - FUNDAÇAO PARA AS COMUNICAÇOES MOVEIS

INSTITUTO DA CONSTRUÇAO  E DO IMOBILIÁRIO

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

INSTITUTO DE APOIO ÁS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INOVAÇAO IP

INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

METRO DO PORTO, S.A.

METROPOLITANO DE LISBOA, S.A.

REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EPE

SIEV - SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO ELECTRONICA DE VEICULOS, S.A.

SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA
CAPARICA, SA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESIDUOS

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

FUNDO DE INTERVENÇAO AMBIENTAL

FUNDO DE PROTEÇAO DOS RECURSOS HIDRICOS

FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇAO URBANA

LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA,  I.P.

POLIS LITORAL NORTE, SA

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

09

10

11

12

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

AGRICULTURA E DO MAR

SAÚDE

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

    19 727 195 

    4 950 039 

    7 660 413 

    10 232 590 

    61 772 848 

    926 108 561 

    9 037 586 

    24 636 070 

    29 212 304 

     530 213 

   4 430 780 813 

   1 383 683 590 

    121 396 254 

    150 668 841 

    552 175 602 

   1 279 503 700 

    69 645 142 

    18 561 875 

    8 432 115 

    4 260 845 

    4 128 544 

    5 349 176 

    3 259 649 

    29 985 484 

    77 460 666 

    24 119 005 

    4 981 517 

    65 406 871 

    55 805 564 

    7 825 061 

    3 205 307 

    2 098 261 

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO
E C VICENTINA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO
CASTELO, SA

FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

INSTITUTO DE CONSERVAÇAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC
AMB., CIRPL

ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO,I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇAO

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-

-

-

-
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  Fonte: MF/DGO

12 EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

    4 835 138 

    9 654 428 

    9 919 867 

    7 412 441 

    5 645 832 

    3 696 553 

    15 348 257 

    4 002 634 

     275 057 

    404 198 171 

     57 100 

     397 402 

    1 029 621 

    2 875 419 

    12 647 578 

    12 647 364 

    25 865 243 

    20 168 993 

    37 189 506 

    40 039 060 

    33 097 804 

    12 504 546 

    15 220 457 

    23 431 553 

    12 489 840 

    15 770 825 

    22 477 110 

    8 620 112 

    44 118 270 

    21 481 788 

    21 017 578 

    33 239 915 

    14 990 100 

    290 838 172 

    1 211 485 

     560 492 

    1 532 405 

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS
FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS
ICAT - INSTITUTO DE CIÊNCIA APLICADA E TECNOLOGIA DA FCUL

IMAR - INSTITUTO DO MAR

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA - INL

PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-
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  Fonte: MF/DGO

12 EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

     808 320 

    1 180 283 

    3 517 135 

    1 626 566 

     843 040 

     802 225 

     921 690 

     707 782 

    1 538 942 

    1 206 271 

     224 508 

    1 277 536 

    2 622 751 

    1 331 942 

    9 826 154 

    1 893 823 

    11 022 953 

    3 086 776 

    2 679 567 

    7 763 591 

    1 491 096 

    3 074 987 

    4 329 293 

    11 425 523 

    5 622 744 

    29 747 417 

    8 022 259 

    10 082 051 

    16 338 923 

    14 388 931 

    5 506 661 

    7 339 368 

    8 088 999 

    4 074 428 

    5 859 352 

    4 105 199 

    4 133 447 

    8 155 940 

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

UL - FACULDADE DE DIREITO

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

UL - FACULDADE DE LETRAS

UL - FACULDADE DE MEDICINA

UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-
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12

13

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

    18 814 622 

    15 004 478 

    95 997 073 

    7 219 804 

    15 902 652 

    29 746 212 

    15 431 269 

    99 754 901 

    127 250 796 

    47 637 366 

    20 585 939 

    40 281 076 

    54 633 131 

    106 493 180 

    206 983 732 

    17 299 934 

    4 901 399 

    2 432 491 

    35 781 163 

    10 956 591 

    20 803 182 

    2 560 944 

    10 196 991 

    11 480 701 

    5 616 034 

    2 640 367 

    37 447 303 

    3 830 856 

    2 183 996 

    3 943 710 

    6 039 222 

    6 072 386 

    4 796 870 

    1 519 818 

    1 492 050 

    1 780 411 

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

UNIVERSIDADE ABERTA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

UNL - FACULDADE DE DIREITO

UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA

UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CASA PIA DE LISBOA, IP

CENTRO DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS
TECNOLOGIAS
CENTRO DE FORMAÇAO E INOVAÇAO TECNOLOGICA (INOVINTER)

CENTRO DE FORMAÇAO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS
PUBLICAS DO SUL
CENTRO DE FORMAÇAO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇAO CIVIL E OBRAS
PUBLICAS DO NORTE
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CORTIÇA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇAO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

-

-

RELOJOARIA (CINDOR
Fonte: MF/DGO
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Fonte: MF/DGO

13 SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

    4 587 005 

    15 794 826 

    7 878 720 

    3 236 847 

    1 646 371 

    5 488 736 

    2 411 758 

    3 046 622 

    2 903 823 

    4 659 014 

    3 832 632 

    4 851 604 

     919 732 

    2 711 129 

    2 923 213 

    959 410 101 

    239 762 960 

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E
METALOMECANICA
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E
LANIFICIOS
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DA REPARAÇAO AUTOMOVEL

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E
MOBILIARIO
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CENTRO DE FORMAÇAO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CENTRO DE REABILITAÇAO PROFISSIONAL DE GAIA

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA
JUSTIÇA
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

INSTITUTO DE EMPREGO E  FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS EM EUROS

   31 397 099 167 TOTAL GERAL

-
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MAPA VIII

Despesas dos serviços e fundos autónomos, por classificação funcional

Ano económico de 2014
g

Fonte: MF/DGO

1

2

3

4

FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA

FUNÇÕES SOCIAIS

FUNÇÕES ECONÓMICAS

OUTRAS FUNÇÕES

    862 606 321
    115 432 915
    598 674 909

   2 010 589 576
   8 289 605 253

   10 444 539 768
    604 749 620
    437 205 602

   1 045 954 879
    27 784 149

   3 616 851 528
    236 927 527

   2 379 098 211

    727 078 909

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

EDUCAÇÃO
SAÚDE
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS
SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS

AGRICULTURA E PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
INDÚSTRIA E ENERGIA
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
COMÉRCIO E TURISMO
OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA

   1 576 714 145

   21 786 689 819

   7 306 616 294

    727 078 909

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIAS EM EUROS

POR SUBFUNÇÕES POR FUNÇÕES

   31 397 099 167TOTAL GERAL

1.01
1.02
1.03

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

4.01
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MAPA IX

Despesas dos serviços e fundos autónomos, por classificação económica

Ano económico de 2014

Fonte: MF/DGO

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO DAS DESPESAS
POR SUBAGRUPAMENTOS POR AGRUPAMENTOS

   3 361 395 889

   8 985 545 206

    627 063 989

   11 274 886 963

    665 515 927

    353 788 621

   2 274 370 353

    706 525 551

   1 439 241 073

   1 683 854 456

    24 911 139

    629 440 566

     747 577

    40 944 210

    141 254 220

   10 462 500 390

    140 312 646

     92 964

    20 260 632

    545 859 309

DESPESAS COM O PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

JUROS E OUTROS ENCARGOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

   ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

   ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

   SEGURANÇA SOCIAL

   OUTROS SETORES

SUBSÍDIOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

   ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

   ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

   SEGURANÇA SOCIAL

   OUTROS SETORES

ATIVOS FINANCEIROS

PASSIVOS FINANCEIROS

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

01.00

02.00

03.00

04.00

04.03

04.04

04.05

04.06

04.01
E

04.02
E

04.07
A

04.09

05.00

06.00

07.00

08.00

08.03

08.04

08.05

08.06

08.01
E

08.02
E

08.07
A

08.09

09.00

10.00

11.00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS   DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS    DESPESAS DE CAPITAL

   25 268 196 595

   6 128 902 572

TOTAL GERAL    31 397 099 167

IMPORTÂNCIAS EM EUROS



1898  Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014 

  

Orçamento da Segurança Social — 2014

MAPA X

Receitas da Segurança Social por Classificação Económica

OSS
Capítulo Grupo Artigo Designação Retificativo

2014

Receitas Correntes 24.995.692.137,00

03 Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE 13.343.068.005,00
01 Subsistema Previdencial 13.335.266.462,00
02 Regimes complementares e especiais 7.801.543,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 90.476.587,00

05 Rendimentos da propriedade 390.145.920,00
01 Juros - Soc. e quase soc. não financeiras 1.000,00
02 Juros - Sociedades financeiras 40.691.771,00
03 Juros - Administrações públicas 203.657.741,00
04 Juros - Instituições sem fins lucrativos 49.162,00
06 Juros -  Resto do mundo 82.730.134,00
07 Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras 47.871.736,00
08 Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras 11.007.144,00
10 Rendas 4.137.232,00

06 Transferências correntes 11.145.540.102,00
01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 683.000,00
03 Administração central: 9.691.757.102,00

01 Estado 2.233.670.793,00
02 Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade 4.493.849.448,00
03 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 1.590.264.765,00
04 Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar 1.129.745.347,00
07 SFA 215.322.347,00
11 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 28.904.402,00

07 Instituições sem fins lucrativos 177.000.000,00
09 Resto do mundo 1.276.100.000,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 16.730.642,00
01 Vendas de bens 18.168,00
02 Serviços 16.712.474,00

08 Outras receitas correntes 9.730.881,00
01 Outras 9.730.881,00

Receitas Capital 31.020.724.182,00

09 Venda de bens de investimento 14.301.000,00

10 Transferências de capital 4.420.000,00
03 Administração central: 4.400.000,00

03 Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social 4.400.000,00
09 Resto do Mundo: 20.000,00

01 União Europeia - Instituições 20.000,00

11 Ativos financeiros 30.741.503.072,00
01 Depósitos, certificados de depósito e poupança: 980.472,00

02 Sociedades financeiras 980.472,00
02 Títulos a curto prazo: 17.229.478.202,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 270.942.655,00
02 Sociedades financeiras 500.000,00
03 Administração Pública - Administração Central - Estado 16.784.257.929,00
04 Administração Pública - Administração central - SFA 500.000,00
11 Resto do Mundo - União Europeia 24.589.457,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 148.688.161,00

03 Títulos a médio e longo prazos: 4.459.956.403,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00
02 Sociedades financeiras 500.000,00
03 Administração Pública - Administração Central - Estado 1.859.092.130,00
06 Administração Pública - Administração local - Continente 500.000,00
07 Administração Pública -  Administração local - Regiões autónomas 500.000,00

Euro
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OSS
Capítulo Grupo Artigo Designação Retificativo

2014

11 Resto do Mundo - União Europeia 1.823.173.547,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 775.690.726,00

04 Derivados financeiros: 2.361.153.390,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00
02 Sociedades financeiras 500.000,00
11 Resto do Mundo - União Europeia 736.708.938,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 1.623.444.452,00

08 Ações e outras participações: 1.475.720.869,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00
02 Sociedades financeiras 500.000,00
11 Resto do Mundo-União Europeia 293.967.833,00
12 Resto Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 1.180.753.036,00

09 Unidades de participação: 4.427.162.606,00
02 Sociedades financeiras 1.464.370,00
11 Resto do Mundo - União Europeia 4.425.198.236,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 500.000,00

11 Outros ativos financeiros: 787.051.130,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 157.410.226,00
02 Sociedades financeiras 157.410.226,00
11 Resto do Mundo - União Europeia 157.410.226,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 314.820.452,00

12 Passivos Financeiros 260.000.000,00
05 Empréstimos a curto prazo: 260.000.000,00

02 Sociedades financeiras 260.000.000,00

13 Outras receitas de capital 500.110,00

Outras Receitas 338.919.708,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 338.919.708,00
01 Reposições não abatidas nos pagamentos 338.919.708,00

16 Saldo de gerência anterior 3.914.539,00
01 Saldo orçamental 3.914.539,00

TOTAL 56.359.250.566,00

MAPA XI

Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional

Sistema de Proteção Social de Cidadania

Subsistema de Solidariedade
Euro

OSS
Designação Retificativo

2014

Segurança Social 4.523.178.511,00

Prestações Sociais 4.523.178.511,00
Capitalização

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 0,00

Políticas Activas de Emprego
Formação Profissional

Administração 58.409.786,00

TOTAL 4.581.588.297,00

OSS
Designação Retificativo

2014

Segurança Social 1.160.291.775,00

Prestações Sociais 1.160.291.775,00
Capitalização

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 0,00

Políticas Activas de Emprego
Formação Profissional

Administração 14.983.356,00

TOTAL 1.175.275.131,00

Subsistema de Proteção Familiar

Euro

Euro
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Subsistema de Ação Social
Euro

€u o
OSS

Designação Retificativo
2014

Segurança Social 6.965.815.986,00

Prestações Sociais 1.765.815.986,00
Capitalização 5.200.000.000,00

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 0,00

Políticas Activas de Emprego
Formação Profissional

Administração 22.802.756,00

TOTAL 6.988.618.742,00

OSS
Designação Retificativo

2014

Segurança Social 24.482.773.388,00

Prestações Sociais 14.776.110.380,00
Capitalização 9.706.663.008,00

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 2.286.941.938,00

Políticas Activas de Emprego 454.231.938,00
Formação Profissional 1.832.710.000,00

Administração 238.274.799,00

TOTAL 27.007.990.125,00

Subsistema Previdencial — Repartição

Financiamento Bipartido — Regime de Repartição
Euro

Subsistema Previdencial — Capitalização

Euro

Subsistema de Regimes Especiais

Euro

OSS
Designação Retificativo

2014

Segurança Social 16.098.588.365,00

Prestações Sociais
Capitalização 16.098.588.365,00

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 0,00

Políticas Activas de Emprego
Formação Profissional

Administração 5.460.983,00

TOTAL 16.104.049.348,00

OSS
Designação Retificativo

2014

Segurança Social 502.235.636,00

Prestações Sociais 502.235.636,00
Capitalização

Formação Profissional e Polít. Activ. Emprego 0,00

Políticas Activas de Emprego
Formação Profissional

Administração 281.592,00

TOTAL 502.517.228,00

MAPA XII

Despesas da Segurança Social por Classificação Económica

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 25.031.089.605,00

01 Despesas com o pessoal 267.513.456,00

02 Aquisição de bens e serviços 80.774.592,00

03 Juros e outros encargos 6.010.704,00

04 Transferências correntes 23.072.020.343,00
01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 5.341.284,00
03 Administração central: 553.381.716,00

01 Estado 23.633.528,00
02 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 74.970.148,00
06 SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social 38.000.000,00
07 SFA - Subsistema Previdencial 416.778.040,00

04 Administração regional: 16.523.001,00
01 Região Autónoma dos Açores 7.623.803,00
02 Região Autónoma dos Madeira 8.899.198,00

05 Administração local 5.622.123,00
07 Instituições sem fins lucrativos 1.475.127.453,00
08 Famílias 21.010.675.789,00
09 Resto do Mundo 5.348.977,00

Euro
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OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Euro

05 Subsídios 1.596.452.413,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 208.000.000,00
02 Sociedades financeiras 200.000,00
03 Administração central 932.200.000,00
04 Administração regional 36.910.000,00
05 Administração local 3.000.000,00
07 Instituições sem fins lucrativos 415.639.463,00
08 Famílias 502.950,00

06 Outras despesas correntes 8.318.097,00
02 Diversas 8.318.097,00

Despesas Capital 31.327.984.686,00

07 Aquisição de bens de capital 36.900.160,00
01 Investimentos 36.900.160,00

08 Transferências de capital 26.085.653,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 3.190.130,00
07 Instituições sem fins lucrativos 22.745.523,00
09 Resto do Mundo 150.000,00

09 Activos financeiros 31.004.998.873,00
02 Titulos a curto prazo: 17.136.141.210,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 89.179.128,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
05 Administração pública central - Estado 16.627.453.345,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 102.602.995,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 138.047.485,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 178.358.257,00

03 Titulos a médio e longo prazos: 4.459.956.403,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 500.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
05 Administração pública central - Estado 1.832.454.250,00
08 Administração pública local - Continente 500.000,00
09 Administração pública local - Regiões Autónomas 500.000,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 14.347.023,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.867.843.574,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 743.311.556,00

04 Derivados financeiros: 2.361.153.390,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 500.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.175.449.802,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 1.184.703.588,00

07 Ações e outras participações: 1.476.200.869,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 980.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
04 Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões 500.000,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 327.604.637,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 1.146.616.232,00

08 Unidades de participação: 4.784.495.871,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 1.506.102,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 3.243.107.124,00
16 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.539.882.645,00

09 Outros activos financeiros: 787.051.130,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 157.410.227,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 157.410.227,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 157.410.227,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 314.820.449,00

10 Passivos Financeiros 260.000.000,00
05 Empréstimos de curto prazo: 260.000.000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260.000.000,00
TOTAL 56.359.074.291,00
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MAPA XIII

Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Solidariedade
Euro

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 4.554.622.614,00

04 Taxas multas e outras penalidades 500,00

06 Transferências correntes 4.551.902.064,00
03 Administração central: 4.524.649.448,00

02 Estado-SPSC - Subs. de Solidariedade 4.493.849.448,00

07 SFA 30.800.000,00

06 Segurança Social 27.252.616,00

08 Outras receitas correntes 2.720.050,00
01 Outras 2.720.050,00

Outras Receitas 26.965.683,00
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 26.965.683,00

01 Reposições não abatidas nos pagamentos 26.965.683,00

TOTAL 4.581.588.297,00

Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Proteção Familiar

Euro

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 1.134.530.840,00

04 Taxas multas e outras penalidades 500,00

06 Transferências correntes 1.133.299.290,00
03 Administração central: 1.129.799.835,00

04 Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar 1.129.745.347,00

07 SFA 54.488,00

06 Segurança Social 3.499.455,00

08 Outras receitas correntes 1.231.050,00
01 Outras 1.231.050,00

Outras Receitas 40.744.291,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 40.744.291,00
01 Reposições não abatidas nos pagamentos 40.744.291,00

TOTAL 1.175.275.131,00
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Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Ação Social

Euro

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 1.803.346.802,00

04 Taxas multas e outras penalidades 85.426,00

05 Rendimentos da propriedade 2.793.964,00
02 Juros - Sociedades financeiras 2.472.701,00

03 Juros - Administrações publicas 321.263,00

06 Transferências correntes 1.793.736.110,00
03 Administração central: 1.616.736.110,00

03 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 1.590.264.765,00

11 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 26.471.345,00

07 Instituições sem fins lucrativos 177.000.000,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 6.630.483,00
01 Venda de bens 10,00

02 Serviços 6.630.473,00

08 Outras receitas correntes 100.819,00
01 Outras 100.819,00

Receitas Capital 5.204.420.110,00
10 Transferências de capital 4.420.000,00

03 Administração central: 4.400.000,00

03 Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social 4.400.000,00

09 Resto do Mundo 20.000,00

01 União Europeia - Instituições 20.000,00

11 Ativos financeiros 5.200.000.000,00
02 Títulos a curto prazo: 5.200.000.000,00

03 Administração Pública - Administração Central - Estado 5.200.000.000,00

13 Outras receitas de capital 110,00

Outras Receitas 11.167.082,00
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.167.082,00

01 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.167.082,00

16 Saldo de gerência anterior 436.819,00
01 Saldo orçamental 436.819,00

TOTAL 7.019.370.813,00
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Euro
Receitas do Sistema Previdencial — Repartição

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 16.683.665.556,00

03 Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE 13.343.068.005,00
01 Subsistema Previdencial 13.335.266.462,00

02 Regimes complementares e especiais 7.801.543,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 90.390.161,00

05 Rendimentos da propriedade 39.644.788,00
02 Juros - Sociedades financeiras 34.635.635,00

03 Juros - Administrações públicas 773.947,00

04 Juros - Instituições sem fins lucrativos 49.162,00

10 Rendas 4.186.044,00

06 Transferências correntes 3.194.837.481,00
01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 683.000,00

03 Administração central: 1.918.054.481,00

01 Estado 1.731.492.728,00

07 SFA 184.128.696,00

11 SFA - Participação comunitária em projetos cofinanciados 2.433.057,00

09 Resto do mundo 1.276.100.000,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 10.046.159,00
01 Vendas de bens 18.158,00

02 Serviços 10.028.001,00

08 Outras receitas correntes 5.678.962,00
01 Outras 5.678.962,00

Receitas Capital 10.064.980.472,00

09 Venda de bens de investimento 4.000.000,00

11 Ativos financeiros 9.800.480.472,00
01 Depósitos, certificados de depósito e poupança: 480.472,00

02 Sociedades financeiras 480.472,00

02 Títulos a curto prazo: 9.800.000.000,00

03 Administração Pública - Administração Central - Estado 9.800.000.000,00

12 Passivos Financeiros 260.000.000,00
05 Empréstimos a curto prazo: 260.000.000,00

02 Sociedades financeiras 260.000.000,00

13 Outras receitas de capital 500.000,00

Outras Receitas 260.042.652,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 260.042.652,00
01 Reposições não abatidas nos pagamentos 260.042.652,00

16 Saldo de gerência anterior 3.477.720,00
01 Saldo orçamental 3.477.720,00

TOTAL 27.012.166.400,00
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Euro
Receitas do Sistema Previdencial — Capitalização

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 348.725.748,00

05 Rendimentos da propriedade 348.671.748,00
01 Juros - Soc. e quase soc. não financeiras 1.000,00

02 Juros - Sociedades financeiras 3.583.435,00

03 Juros - Administrações públicas 202.562.531,00

06 Juros -  Resto do mundo 82.730.134,00

07 Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras 47.871.736,00

08 Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras 11.007.144,00

10 Rendas 915.768,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 54.000,00
02 Serviços 54.000,00

Receitas Capital 15.755.323.600,00

09 Venda de bens de investimento 10.301.000,00

10 Transferências de capital 4.000.000,00
06 Segurança Social 4.000.000,00

11 Ativos Financeiros 15.741.022.600,00
01 Depósitos, certificados de depósito e poupança: 500.000,00

02 Sociedades financeiras 500.000,00

02 Títulos a curto prazo: 2.229.478.202,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 270.942.655,00

02 Sociedades financeiras 500.000,00

03 Administração Pública - Administração Central - Estado 1.784.257.929,00

04 Administração Pública - Administração central - SFA 500.000,00

11 Resto do Mundo - União Europeia 24.589.457,00

12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 148.688.161,00

03 Títulos a médio e longo prazos: 4.459.956.403,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00

02 Sociedades financeiras 500.000,00

03 Administração Pública - Administração Central - Estado 1.859.092.130,00

06 Administração Pública - Administração local - Continente 500.000,00

07 Administração Pública -  Administração local - Regiões autónomas 500.000,00

11 Resto do Mundo - União Europeia 1.823.173.547,00

12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 775.690.726,00

04 Derivados financeiros: 2.361.153.390,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00

02 Sociedades financeiras 500.000,00

11 Resto do Mundo - União Europeia 736.708.938,00

12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 1.623.444.452,00

08 Ações e outras participações: 1.475.720.869,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 500.000,00

02 Sociedades financeiras 500.000,00

11 Resto do Mundo-União Europeia 293.967.833,00

12 Resto Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 1.180.753.036,00

09 Unidades de participação: 4.427.162.606,00

02 Sociedades financeiras 1.464.370,00

11 Resto do Mundo - União Europeia 4.425.198.236,00

12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 500.000,00

11 Outros ativos financeiros: 787.051.130,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 157.410.226,00

02 Sociedades financeiras 157.410.226,00

11 Resto do Mundo - União Europeia 157.410.226,00
12 Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais 314.820.452,00

TOTAL 16.104.049.348,00
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Euro
Receitas do Sistema Regimes Especiais

OSS
Retificativo

Capítulo Grupo Artigo Designação 2014

Receitas Correntes 502.517.228,00

06 Transferências correntes 502.517.228,00
03 Administração central: 502.517.228,00

01 Estado 502.178.065,00
07 SFA 339.163,00

TOTAL 502.517.228,00

MAPA XIV

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Solidariedade
Euro

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 4.578.636.844,00

01 Despesas com o pessoal 44.756.319,00

02 Aquisição de bens e serviços 12.869.976,00

03 Juros e outros encargos 331.702,00

04 Transferências correntes 4.520.164.171,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 5.341.284,00
03 Administração central: 539.570,00

01 Estado 539.570,00
07         Instituições sem fins lucrativos 25.014.396,00
08         Famílias 4.489.268.921,00

05 Subsídios 221.307,00
07      Instituições sem fins lucrativos 221.307,00

06 Outras despesas correntes 293.369,00
02         Diversas 293.369,00

Despesas Capital 2.951.453,00

08 Transferências de capital 2.951.453,00
01      Sociedades e quase sociedades não financeiras 2.951.453,00

TOTAL 4.581.588.297,00

Euro
Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Proteção Familiar

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 1.175.275.131,00

01 Despesas com o pessoal 11.288.658,00

02 Aquisição de bens e serviços 3.296.384,00
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03 Juros e outros encargos 85.088,00

04 Transferências correntes 1.160.472.975,00
03         Administração central 138.412,00

01 Estado 138.412,00
08         Famílias 1.160.334.563,00

05 Subsídios 56.770,00
07      Instituições sem fins lucrativos 56.770,00

06 Outras despesas correntes 75.256,00
02         Diversas 75.256,00

TOTAL 1.175.275.131,00

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

D C t 1 175 275 131 00

Euro

Euro
Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania — Subsistema de Ação Social

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 1.793.265.913,00

01 Despesas com o pessoal 59.669.367,00

02 Aquisição de bens e serviços 19.970.038,00

03 Juros e outros encargos 132.247,00

04 Transferências correntes 1.689.095.121,00
03         Administração Central: 113.180.717,00

01 Estado 210.569,00
02 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 74.970.148,00
06 SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social 38.000.000,00

05 Administração local 5.622.123,00
06         Segurança Social 30.752.071,00
07         Instituições sem fins lucrativos 1.450.113.057,00
08         Famílias 89.413.228,00
09         Resto do Mundo 13.925,00

05 Subsídios 22.720.285,00
07      Instituições sem fins lucrativos 22.217.335,00
08      Famílias 502.950,00

06 Outras despesas correntes 1.678.855,00
02         Diversas 1.678.855,00

Despesas Capital 5.226.104.900,00

07 Aquisição de bens de capital 3.120.700,00
01         Investimentos 3.120.700,00

08 Transferências de capital 22.984.200,00
01        Sociedades e quase sociedades não financeiras 238.677,00
07         Instituições sem fins lucrativos 22.745.523,00

09 Activos financeiros 5.200.000.000,00
02 Titulos a curto prazo: 5.200.000.000,00

05 Administração Pública Central - Estado 5.200.000.000,00
TOTAL 7.019.370.813,00
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Euro

Despesas do Sistema Previdencial — Repartição

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 17.007.650.157,00

01 Despesas com o pessoal 150.289.358,00

02 Aquisição de bens e serviços 44.233.829,00

03 Juros e outros encargos 2.607.341,00

04 Transferências Correntes 15.230.804.511,00
03         Administração Central 439.523.017,00

01 Estado 22.744.977,00
07 SFA - Sistema Previdencial 416.778.040,00

04         Administração Regional 16.523.001,00
01 Região Autónoma dos Açores 7.623.803,00
02 Região Autónoma dos Madeira 8.899.198,00

08         Famílias 14.769.423.441,00
09         Resto do Mundo 5.335.052,00

05 Subsídios 1.573.454.051,00
01      Sociedades e quase sociedades não financeiras 208.000.000,00
02      Sociedades financeiras 200.000,00
03      Administração Central 932.200.000,00
04      Administração Regional 36.910.000,00
05      Administração Local 3.000.000,00
07      Instituições sem fins lucrativos 393.144.051,00

06 Outras despesas correntes 6.261.067,00
02         Diversas 6.261.067,00

Despesas de Capital 10.004.339.968,00

07 Aquisição de bens de capital 33.526.960,00
01         Investimentos 33.526.960,00

08 Transferências de capital 4.150.000,00
06         Segurança Social 4.000.000,00
09         Resto do Mundo 150.000,00

09 Activos financeiros 9.706.663.008,00
02      Titulos a curto prazo 9.706.163.008,00

05 Administração Pública Central - Estado 9.706.163.008,00
07      Acções e outras participações 480.000,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 480.000,00
08      Unidades de participação 20.000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 20.000,00

10 Passivos financeiros 260.000.000,00
05         Empréstimos de curto prazo 260.000.000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260.000.000,00
TOTAL 27.011.990.125,00
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Euro

Despesas do Sistema Previdencial — Capitalização

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 5.460.983,00

01 Despesas com o pessoal 1.228.162,00

02 Aquisição de bens e serviços 1.368.945,00

03 Juros e outros encargos 2.854.326,00

06 Outras Despesas Correntes 9.550,00
02         Diversas 9.550,00

Despesas Capital 16.098.588.365,00

07 Aquisição de bens de capital 252.500,00
01         Investimentos 252.500,00

09 Activos financeiros 16.098.335.865,00
02      Titulos a curto prazo 2.229.978.202,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 89.179.128,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
05 Administração pública central - Estado 1.721.290.337,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 102.602.995,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 138.047.485,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 178.358.257,00

03      Titulos a médio e longo prazo 4.459.956.403,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 500.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
05 Administração Pública Central - Estado 1.832.454.250,00
08 Administração Pública Local - Continente 500.000,00
09 Administração Pública Local - Regiões Autónomas 500.000,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 14.347.023,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.867.843.574,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 743.311.556,00

04      Derivados financeiros 2.361.153.390,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 500.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.175.449.802,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 1.184.703.588,00

07      Acções e outras participações 1.475.720.869,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 500.000,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 500.000,00
04 Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensõ 500.000,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 327.604.637,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 1.146.616.232,00

08      Unidades de participação 4.784.475.871,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 1.486.102,00
14 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições 3.243.107.124,00
16 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 1.539.882.645,00

09      Outros activos financeiros 787.051.130,00
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 157.410.227,00
03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 157.410.227,00
15 Resto do Mundo - União Europeia - Paises membros 157.410.227,00
16 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizações internacionais 314.820.449,00

TOTAL 16.104.049.348,00
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Euro

Despesas do Sistema Regimes Especiais

OSS
Retificativo

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2014

Despesas Correntes 502.517.228,00

01 Despesas com o pessoal 281.592,00

04 Transferências Correntes 502.235.636,00
08         Famílias 502.235.636,00

TOTAL 502.517.228,00

MAPA XV

Despesas correspondentes a programas

Ano económico de 2014
g

P-001-ÓRGÃOS DE SOBERANIA

P-002-GOVERNAÇÃO E CULTURA

P-003-FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

P-004-GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

P-005-REPRESENTAÇÃO EXTERNA

P-006-DEFESA

P-007-SEGURANÇA INTERNA

P-008-JUSTIÇA

P-009-ECONOMIA

P-010-AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DA ENERGIA

P-011-AGRICULTURA E MAR

P-012-SAUDE

P-013-ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇAO ESCOLAR

P-014-CIENCIA E ENSINO SUPERIOR

P-015-SOLIDARIEDADE, DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

PROGRAMA / MINISTÉRIO TOTAL

   203 596 392 418Total Geral dos Programas

Total Geral dos Programas consolidado    188 706 534 047

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

FINANÇAS

FINANÇAS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

DEFESA NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

JUSTIÇA

ECONOMIA

AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

AGRICULTURA E DO MAR

SAÚDE

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

   3 112 796 721

    837 388 849

   31 968 098 865

   119 040 078 909

    374 460 613

   2 144 265 473

   2 034 784 001

   1 527 115 078

   4 488 888 400

    664 534 584

   1 500 183 702

   15 946 821 503

   5 786 894 440

   3 502 467 792

   10 667 613 488

Fonte: MF/DGO
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MAPA XVI

Repartição regionalizada dos programas e medidas

Ano económico de 2014
g

Fonte: MF/DGO

P-001-ÓRGÃOS DE SOBERANIA

P-002-GOVERNAÇÃO E CULTURA

P-003-FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total por Programa

Total por Programa

Continente

    1 680 000

     360 000

    8 188 378

     257 080

     396 931

    2 037 665

    3 816 014

    33 317 771

    2 600 000

    30 123 021

    16 236 592

    4 159 689

     177 080

     326 931

    3 441 521

    5 404 936

    11 729 738

    4 290 830

     186 260

    1 680 000

     360 000

    1 078 920

     70 000

     374 493

     838 447

    2 000 000

    20 481 377

    4 159 689

     551 962

     37 500

    1 479 453

    2 463 512

     80 000

     366 666

     34 464

    2 324 782

    6 557 496

    1 633 499

    21 269 641

     600 000

    7 130 602

    2 043 342

     36 000

    253 699 730

    24 848 058

    2 377 424

    4 033 668

   2 825 797 841

    113 177 073

    50 287 570

    1 891 684

    32 616 582

    165 432 030

    78 508 520

    268 669 835

    5 489 218

    24 306 885

   10 718 992 562

    103 470 565

    64 941 169

    256 600 000

    255 379 730

    24 848 058

    2 737 424

    4 033 668

   2 825 797 841

    121 365 451

     257 080

    50 287 570

    1 891 684

    33 013 513

    2 037 665

    3 816 014

    198 785 801

    81 108 520

    268 669 835

    35 612 239

    40 543 477

   10 723 152 251

    103 470 565

    64 941 169

    256 600 000

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-012-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
SISTEMA JUDICIÁRIO

M-036-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - CULTURA

M-038-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL

M-067-OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS
ENTRE ADMINISTRAÇÕES

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-011-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
FORÇAS DE SEGURANÇA

M-024-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-028-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-031-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

M-033-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

M-036-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - CULTURA

M-037-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER

M-038-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL

M-063-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-017-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR

M-022-SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS

    2 040 000

    96 973 452     21 080 206     4 477 090

    2 040 000

    24 843 237     4 532 427     2 805 912     39 234 580      36 000

   3 110 756 721

    740 379 397

   3 112 796 721

    837 388 849
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Fonte: MF/DGO

P-004-GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

P-005-REPRESENTAÇÃO EXTERNA

P-006-DEFESA

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total por Programa

Total por Programa

Total por Programa

Continente

     415 246

     900 000

     50 000

    1 000 000

     415 246

     900 000

     50 000

    1 000 000

    432 755 440

   14 383 995 055

    16 375 498

    141 845 531

    3 561 600

    13 371 576

    963 458 448

   1 205 540 232

    21 819 022

    10 699 246

    38 500 000

   1 337 452 732

   1 716 694 436

    533 450 818

   119 040 078 909

    279 935 891

    86 911 784

    6 712 938

    1 044 800

    236 812 303

    432 755 440

   14 383 995 055

    16 375 498

    141 845 531

    3 561 600

    13 371 576

    963 458 448

   1 205 540 232

    21 819 022

    10 699 246

    38 500 000

   1 337 867 978

   1 716 694 436

    533 450 818

   119 040 078 909

    280 835 891

    86 911 784

    6 712 938

    1 044 800

     50 000

    237 812 303

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-023-SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE

M-026-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -
SEGURANÇA SOCIAL

M-027-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO
SOCIAL

M-030-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
HABITAÇÃO
M-036-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - CULTURA

M-038-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL

M-054-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

M-055-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES FERROVIÁRIOS

M-056-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES AÉREOS

M-057-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS

M-058-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES

M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

M-067-OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS
ENTRE ADMINISTRAÇÕES

M-068-OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS

M-066-OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA
DÍVIDA PÚBLICA

M-002-SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-004-SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-004-SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL

M-005-DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO

    4 574 935

     900 000

    4 574 935

     900 000

   31 963 523 930

   119 040 078 909

    373 560 613

   31 968 098 865

   119 040 078 909

    374 460 613
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Fonte: MF/DGO

P-007-SEGURANÇA INTERNA

P-008-JUSTIÇA

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total por Programa

Total por Programa

Continente

     360 750

     950 000

    1 000 000

     393 026

    15 841 499

    3 186 090

     640 650

    6 251 617

    19 171 306

    25 059 926

     600 000

    4 980 063

    2 705 639

    5 252 481

     350 000

    1 000 000

     640 650

     460 000

    16 465 667

    8 723 051     2 335 726     3 768 605

     360 750

     393 026

    15 841 499

    3 186 090

    5 791 617

    1 183 016

    8 209 554

   1 703 987 064

    5 405 827

     63 090

     126 179

    80 754 396

    2 418 750

    74 298 611

    27 784 149

     483 009

    107 620 481

   1 528 059 070

    229 777 961

    7 335 753

    6 053 699

    66 370 557

    26 033 375

    3 093 742

    40 535 739

    6 177 758

    617 174 223

    98 664 192

    492 951 527

    8 570 304

   1 703 987 064

    5 405 827

     950 000

    1 063 090

     126 179

    80 754 396

    2 418 750

    74 298 611

    27 784 149

     483 009

    108 013 507

   1 543 900 569

    232 964 051

    7 335 753

    6 053 699

    66 370 557

    26 033 375

    3 093 742

    40 535 739

    6 818 408

    623 425 840

    117 835 498

    519 194 469

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-006-DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO

M-007-DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS

M-008-DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO
MILITAR EXTERNA

M-014-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

M-017-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR

M-018-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR

M-022-SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS

M-026-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -
SEGURANÇA SOCIAL

M-027-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO
SOCIAL

M-049-INDUSTRIA E ENERGIA - INDÚSTRIAS
TRANSFORMADORAS

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-009-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-011-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
FORÇAS DE SEGURANÇA

M-014-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

M-017-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR

M-018-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR

M-023-SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE

M-027-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO
SOCIAL

M-068-OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO
ESPECIFICADAS

M-071-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
M-009-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M-010-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
INVESTIGAÇÃO
M-012-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
SISTEMA JUDICIÁRIO

    3 360 750

    19 420 615

     600 000     2 400 000      360 750

    19 420 615

   2 140 904 723

   2 015 363 386

   2 144 265 473

   2 034 784 001
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Fonte: MF/DGO

P-009-ECONOMIA

P-010-AMBIENTE, ORDENAMENTO DO
TERRITORIO E DA ENERGIA

P-011-AGRICULTURA E MAR

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total por Programa

Total por Programa

Total por Programa

Continente

    2 838 706

    8 540 813

    2 358 516

    4 267 086

    1 393 646

    374 365 116

    656 618 543

    12 357 402

    6 185 224

    348 915 594

   1 135 281 521

    8 374 858

     665 000

    169 635 170

    9 210 034

     184 500

     97 890

     439 106

    538 286 470

    7 400 477

    39 537 000

    31 200 627

    1 312 606

    1 828 664

    1 349 256

    17 647 000

    33 516 073

    1 341 600

    2 358 516

    4 267 086

    1 295 756

     439 106

    21 500 000

    2 191 669

    5 476 552

    16 016 146

    8 374 858

     465 000

    20 177 014

    3 445 000

    3 479 476

    11 100 000

    40 536 965

    8 540 813

    373 486 904

    95 003 409

    1 416 000

     708 672

    261 170 448

   1 135 281 521

     200 000

    40 725 015

    9 210 034

     685 430

     400 000

    230 776 445

    16 999 469

    76 077 168

    34 452 624

    224 108 856

   1 063 969 552

    56 243 113

    57 922 435

    45 222 280

    236 927 527

    74 298 317

    55 251 366

    22 272 514

    12 758 647

    244 432 808

    8 432 534

    167 674 757

    7 670 762

    8 876 203

    26 803 811

    234 300 581

    16 999 469

    8 540 813

    2 358 516

    4 667 086

    77 470 814

    34 452 624

    598 473 972

   1 720 588 095

    56 243 113

    70 279 837

    45 222 280

    236 927 527

    80 483 541

    404 166 960

   1 157 554 035

    12 758 647

    252 807 666

    9 097 534

    337 309 927

    7 670 762

    18 086 237

    26 803 811

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-013-SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS -
SISTEMA PRISIONAL, DE REINSERÇÃO SOCIAL E
DE MENORES
M-063-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-004-SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL

M-052-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-053-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
INVESTIGAÇÃO

M-054-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

M-055-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES FERROVIÁRIOS

M-056-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES AÉREOS

M-057-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS

M-058-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES

M-062-COMÉRCIO E TURISMO - TURISMO

M-063-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

M-079-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

M-028-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M-030-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
HABITAÇÃO
M-031-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
M-033-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
M-046-INDUSTRIA E ENERGIA -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M-063-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

    62 503 018

   2 541 742 648

    187 885 062

    5 164 563

    585 760 943

    31 200 627

    9 270 726

    20 824 920

    33 516 073

    27 630 968

    53 544 831

    29 016 872

    2 335 726

    3 445 000

    3 479 476

    3 768 605

    11 100 000

    40 536 965

    14 332 430

   1 867 066 954

    50 135 049

    1 868 446

     400 000

   1 462 743 614

   1 946 745 752

    476 649 522

   1 527 115 078

   4 488 888 400

    664 534 584
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Fonte: MF/DGO

P-012-SAUDE

P-013-ENSINO BASICO E SECUNDARIO E
ADMINISTRAÇAO ESCOLAR

P-014-CIENCIA E ENSINO SUPERIOR

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total por Programa

Total por Programa

Total por Programa

Continente

    1 535 107

     110 000

    3 437 564

     595 000

    700 981 748

     660 000

    47 856 796

     820 000

    1 741 471

    22 344 702

    1 153 363

    200 661 872

    1 515 107

     930 000

     300 000

     208 466

    16 271 964

    3 357 400

     100 000

    7 640 000

    1 374 000

     20 000

    3 300 658

    1 586 449

     562 000

    1 533 005

    1 153 363

    12 489 229

    2 840 000

    1 768 700

    1 296 229

     10 000

     28 000

    1 101 954

     600 000

    1 003 380

     395 774

     20 000

    3 437 564

     595 000

    688 981 748

     660 000

    45 080 842

     200 000

    181 536 791

    2 216 902

    6 779 120

     548 998

    27 833 077

    1 000 000

    140 117 647

    42 175 531

    410 169 214

    76 605 205

    24 000 139

    12 184 240

     557 414

   1 214 425 454

    40 703 280

   9 006 352 753

   5 233 226 874

    428 026 969

    12 593 095

    99 691 422

   5 336 146 179

    136 648 509

    21 476 112

    6 779 120

     548 998

    31 585 086

    1 000 000

     110 000

    143 555 211

    42 770 531

   1 111 150 962

    77 265 205

    71 856 935

    13 004 240

     557 414

   1 214 425 454

    40 703 280

   9 008 094 224

   5 255 571 576

    428 026 969

    12 593 095

    100 844 785

   5 536 808 051

    136 648 509

    21 476 112

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-004-SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL

M-033-HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS -
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

M-037-SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER

M-040-AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA,
PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-041-AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA,
PESCA - INVESTIGAÇÃO

M-042-AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA,
PESCA - AGRICULTURA E PECUÁRIA

M-043-AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA,
PESCA - SILVICULTURA

M-045-AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA,
PESCA - PESCA

M-057-TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -
TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS

M-064-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO

M-020-SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO

M-021-SAÚDE - INVESTIGAÇÃO

M-022-SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS

M-023-SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE
SAÚDE

M-073-SAÚDE - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA
M-015-EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO
M-017-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NÃO SUPERIOR
M-019-EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE
ENSINO

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

    755 996 215

    24 086 173

    201 815 235

    2 745 107

    16 480 430

    3 357 400

    9 134 000

    3 300 658

    1 586 449

     562 000

    1 533 005

    13 642 592

    2 840 000

    1 768 700

    1 296 229

    1 739 954

    1 003 380

     395 774

    738 975 154

    181 536 791

    2 216 902     741 970 585

   15 922 735 330

   5 585 079 205

   1 500 183 702

   15 946 821 503

   5 786 894 440
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Fonte: MF/DGO

P-015-SOLIDARIEDADE, DO EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL

PROGRAMAS / MEDIDAS

NUTS I e II

Total
Continente

TOTAL

Total Geral

Total Geral consolidado

Total por Programa

Total por Programa

Continente

    193 506 508

    1 600 000

    1 060 261

    34 505 449

     536 000

    3 398 000

    13 783 298

    5 850 000

    16 069 238

     675 838

    2 959 700

    11 759 323

    1 069 430

    2 954 052

     314 250

    1 600 000

    2 340 101

     536 000

    1 049 632

    4 784 199

    1 060 261

    1 834 389

     530 500

    1 840 647

    2 502 398

     72 600

    1 244 700

    187 342 258     77 788 866     425 616 533

    51 988 020

    212 687 159

   2 245 813 332

    236 425 552

     724 967

    1 499 617

    13 130 046

    502 178 065

   9 054 045 188

   1 074 624 717

    3 693 590

    696 911 907

    53 588 020

    213 747 420

   2 280 318 781

    236 425 552

    1 260 967

    1 499 617

    13 130 046

    502 178 065

   9 057 443 188

   1 088 408 015

    3 693 590

Norte Centro
Lisboa e Vale

do Tejo Alentejo Algarve
Varias Nuts II
Continente

Açores Madeira Estrangeiro Não
Regionalizado

M-004-SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL

M-015-EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO

M-016-EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO

M-018-EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR

M-019-EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE
ENSINO

M-001-SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO
GERAL

M-003-SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO
ECONÓMICA EXTERNA

M-024-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -
ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M-026-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -
SEGURANÇA SOCIAL

M-027-SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO
SOCIAL

M-064-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO

M-065-OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS -
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

    230 672 218

    17 717 298

    21 919 238

    3 635 538

    11 759 323

    4 023 482

    4 254 351

    6 369 831

    2 894 650

    2 371 147

    2 502 398

    1 317 300

    187 342 258     77 788 866    3 194 006 708

   10 649 896 190

   3 502 467 792

   10 667 613 488

   4 149 687 619     691 944 052     97 892 721     171 312 622     24 963 355     65 170 288    3 098 404 581     1 904 446     2 216 902     78 188 866    199 364 394 585    203 596 392 418

   3 820 731 530     670 885 218     91 788 891     142 813 803     22 728 151     64 329 282    2 828 186 185     1 904 446     1 966 446     38 551 158    184 843 380 467    188 706 534 047
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Portaria n.º 69/2014
de 14 de março

A Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de novembro, que 
regulamenta o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo 
de Docentes integrados na Carreira dos Educadores de In-
fância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, 
estabeleceu um prazo entre os dias 15 de novembro de 2013 
e 28 de fevereiro de 2014, para os trabalhadores docentes 
abrangidos pelo Programa poderem requerer, por escrito, 
a cessação do seu contrato de trabalho.

No decurso da aplicação do Programa revelou-se a con-
veniência da prorrogação do mesmo, atenta a demonstração 
da vontade de adesão do universo de docentes abrangidos 
pelo âmbito de aplicação subjetivo e o manifesto interesse 
público.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 255.º do Regime 

do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, manda o Governo, 
pela Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da 
Educação e Ciência (Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, no uso das competências conferi-
das pelo Despacho n.º 4654/2013, publicado na 2.ª série 
n.º 65 do Diário da República de 3 de abril), o seguinte:

Artigo 1.º
Prorrogação do prazo

É prorrogado até 30 de junho de 2014 o prazo previsto 
no n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de 
novembro.

Artigo 2.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 1 de março de 2014.
Em 28 de fevereiro de 2014.
A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís

Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — Pelo Minis-
tro da Educação e Ciência, João Casanova de Almeida, 
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Decreto-Lei n.º 37/2014

de 14 de março

O Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, alterou o 
Código da Estrada e aprovou o Regulamento da Habi-
litação Legal para Conduzir, transpondo, parcialmente, 
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/126/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezem-
bro de 2006, relativa à carta de condução, alterada pe-
las Diretivas n.ºs 2009/113/CE, da Comissão, de 25 de 
agosto, e 2011/94/UE, da Comissão, de 28 de novembro, 
procedendo, deste modo, à harmonização dos prazos de 
validade, dos requisitos de aptidão física e mental e dos 

demais requisitos necessários à obtenção de um título de 
condução em Portugal, com os exigidos, para o mesmo 
efeito, em qualquer dos restantes Estados-membros da 
União Europeia.

Posteriormente foi publicada a Diretiva n.º 2012/36/UE, 
da Comissão, de 19 de novembro de 2012, que altera a 
Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2006, designadamente 
no que se refere a alguns dos conteúdos do anexo I, sobre 
códigos comunitários harmonizados, e do anexo II, que 
fixa os requisitos mínimos para os exames de condução e 
as características dos veículos de exame.

Na sequência da adesão da República da Croácia à 
União Europeia, foi publicada, mais recentemente, a Di-
retiva n.º 2013/22/UE, do Conselho, de 13 de maio de 
2013, que alterou o anexo I da Diretiva n.º 2006/126/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro 
de 2006, no que respeita às disposições relativas ao modelo 
da carta de condução.

Por último, foi publicada a Diretiva n.º 2013/47/UE, 
da Comissão, de 2 de outubro de 2013 que admite, a tí-
tulo transitório até 31 de dezembro de 2018, a utiliza-
ção de veículos de exame para obtenção da categoria A, 
com características abaixo das impostas pela Diretiva 
n.º 2006/126/CE.

O presente decreto-lei transpõe, assim, para a ordem 
jurídica interna as Diretivas n.º 2012/36/UE, da Comissão, 
de 19 de novembro de 2012, n.º 2013/22/UE, do Conselho, 
de 13 de maio de 2013 e n.º 2013/47/UE, da Comissão, de 
2 de outubro de 2013, alterando o Regulamento da Habi-
litação Legal para Conduzir, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 138/2012, de 5 de julho, no qual são, ainda, introduzi-
das algumas correções decorrentes da experiência da sua 
aplicação desde que se encontra em vigor.

É, também, introduzida a definição de massa máxima, 
em substituição do atual peso bruto para designar os pe-
sos máximos admissíveis aos veículos que integram cada 
categoria de carta de condução, por forma a conformar o 
conceito com as disposições europeias relativas à homo-
logação dos veículos.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprios das Re-
giões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 2012/36/UE, da Comissão, de 19 de 
novembro de 2012, que altera a Diretiva n.º 2006/126/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro 
de 2006, relativa à carta de condução, parcialmente, a 
Diretiva n.º 2013/22/UE, do Conselho, de 13 de maio de 
2013, que adapta determinadas diretivas no domínio dos 
transportes, devido à adesão da República da Croácia e a 
Diretiva n.º 2013/47/UE, da Comissão, de 2 de outubro de 
2013, que altera a Diretiva 2006/126/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à carta de condução, proce-
dendo à primeira alteração do Regulamento da Habilitação 
Legal para Conduzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 138/2012, de 5 de julho.
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Artigo 2.º
Alteração ao Regulamento da Habilitação

Legal para Conduzir

Os artigos 2.º, 3.º, 5.º a 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 16.º a 22.º, 
25.º, 29.º a 31.º, 33.º a 35.º, 37.º, 39.º, 41.º, 43.º, 45.º, 48.º, 
51.º a 62.º do Regulamento da Habilitação Legal para Con-
duzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 
5 de julho, passam a ter a seguinte redação:

Artigo 2.º
[…]

1 - […].
2 - A emissão de um título de condução pelo IMT, 

I.P., determina a revogação automática do título ante-
riormente emitido com o mesmo número.

3 - Entende-se não ser portador de título de condução, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 85.º do 
Código da Estrada, o condutor que se faça acompanhar 
de uma carta de condução revogada.

4 - O IMT, I.P., apenas pode emitir carta de condu-
ção nacional por troca, substituição ou revalidação de 
título de condução emitido por outro Estado-membro da 
União Europeia ou do espaço económico europeu após 
ter previamente confirmado, junto do respetivo Estado 
emissor, a autenticidade e validade do título.

5 - Sem prejuízo do disposto no Código da Estrada 
quanto à apreensão dos títulos de condução para cum-
primento de sanção acessória de proibição ou de ini-
bição de conduzir, sempre que o condutor esteja na 
posse de duas ou mais cartas de condução emitidas por 
diferentes Estados-membros da União Europeia ou do 
espaço económico europeu, as autoridades competentes 
procedem à apreensão:

a) Do título mais recente, se os dois títulos forem 
estrangeiros ou um estrangeiro e outro, a carta de con-
dução nacional;

b) Do título mais antigo se ambos forem nacionais.

6 - [Anterior n.º 3].

Artigo 3.º
[…]

1 - […].
2 - […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) B - veículos a motor com massa máxima autorizada 

não superior a 3 500 kg, concebidos e construídos para 
transportar um número de passageiros não superior 
a oito, excluindo o condutor, a que pode ser atrelado 
um reboque com massa máxima até 750 kg ou, sendo 
esta superior, desde que a massa máxima do conjunto 
formado não exceda 3 500 kg;

g) […];
h) […];
i) C1E – conjuntos de veículos acoplados, compos-

tos por um veículo trator da categoria C1 e reboque ou 
semirreboque com massa máxima autorizada superior a 

750 kg, desde que a massa máxima do conjunto formado 
não exceda 12 000 kg; conjuntos de veículos acoplados, 
compostos por um veículo trator da categoria B e re-
boque ou semirreboque com massa máxima autorizada 
superior a 3 500 kg, desde que a massa máxima do 
conjunto formado não exceda 12 000 kg;

j) […];
k) […];
l) […];
m) D1E - conjuntos de veículos acoplados, compostos 

por veículo trator da categoria D1 e um reboque com 
massa máxima autorizada superior a 750 kg;

n) […];
o) […].

3 - […].
a) […];
b) […];
c) […];
d) «Massa máxima autorizada» o conjunto do peso 

do veículo em ordem de marcha e do peso máximo de 
carga admissível.

4 - […]:
a) Categoria AM: motociclos de cilindrada não supe-

rior a 50 cm3 e veículos agrícolas da categoria I;
b) [Anterior alínea a)];
c) [Anterior alínea b)];
d) [Anterior alínea c)];
e) Categoria B:
i) Veículos da categoria AM;
ii) Veículos da categoria A1, se o titular for maior de 

25 anos ou, não o sendo, se for titular da categoria AM 
ou de licença de condução de ciclomotores;

iii) Triciclos a motor de potência superior a 15 kW, 
se o titular for maior de 21 anos;

iv) Veículos da categoria B1;
v) Veículos agrícolas das categorias I e II;
vi) Máquinas industriais ligeiras;

f) Categoria C: veículos da categoria C1, veículos 
agrícolas das categorias I, II e III e máquinas industriais 
pesadas;

g) Categoria D: veículos da categoria D1, veículos 
agrícolas das categorias I, II e III e máquinas industriais 
pesadas;

h) Categoria BE: Tratores agrícolas ou florestais com 
reboque ou com máquina agrícola ou florestal rebocada, 
desde que a massa máxima do conjunto não exceda 
6 000 kg;

i) Categorias C1E, D1E: conjuntos de veículos aco-
plados da categoria BE; conjuntos de máquinas aco-
pladas compostos por um veículo trator ou máquina 
industrial com massa máxima autorizada superior a 
3 500 kg e inferior a 7 500 kg, e reboque ou semirrebo-
que com massa máxima autorizada superior a 750 kg, 
não podendo a massa máxima do conjunto formado 
exceder 12 000 kg;

j) [Anterior alínea i)];
k) [Anterior alínea j)].

5 - As categorias de veículos abrangidas pelas ex-
tensões de habilitação referidas no número anterior são 
também registadas na carta de condução, com exceção 
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das categorias AM e A1 quando obtidas por extensão 
da categoria B.

Artigo 5.º
[…]

Os titulares de certificados emitidos pelas forças mili-
tares e de segurança válidos para a condução de veículos 
de categorias idênticas às referidas no n.º 2 do artigo 3.º 
podem requerer ao IMT, I.P., carta de condução válida 
para as correspondentes categorias, desde a obtenção 
dos mencionados certificados e até dois anos depois de:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […].

Artigo 6.º
Menções adicionais e restritivas

1 - As menções adicionais e restritivas relativas ao 
condutor devem constar sob forma codificada no res-
petivo título de condução, diante da categoria a que 
respeitam, de acordo com o estipulado nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 127.º do Código da Estrada, mediante utilização 
dos códigos harmonizados da União Europeia ou na-
cionais, constantes da secção B do anexo I.

2 - Devem igualmente constar do título de condução 
os códigos inscritos no título estrangeiro quando houver 
lugar a troca por idêntico título nacional, bem como os 
inscritos nos certificados emitidos pelas forças militares 
e de segurança, apresentados para obtenção de carta de 
condução.

3 - Sempre que o código se aplique a todas as cate-
gorias para as quais o condutor se encontra habilitado 
é apenas inscrito no ponto 12 da página 2 da carta de 
condução ou na página 2 da licença de condução.

4 - [Anterior n.º 2].

Artigo 7.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - A licença de condução de trator agrícola ou flo-

restal habilita a conduzir uma ou mais das seguintes 
categorias de veículos:

a) Categoria I – motocultivadores com reboque ou 
retrotrem e tratocarros desde que a massa máxima do 
conjunto não exceda 2 500 kg;

b) […]:
i) Tratores agrícolas ou florestais simples ou com 

equipamentos montados, desde que a massa máxima 
do conjunto não exceda 3 500 kg;

ii) Tratores agrícolas ou florestais com reboque ou 
máquina agrícola ou florestal rebocada, desde que a 
massa máxima do conjunto não exceda 6 000 kg;

c) […].

4 - Os titulares de licença de condução de tratores 
agrícolas válida para veículos da categoria I estão ha-
bilitados a conduzir máquinas industriais com massa 
máxima autorizada não superior a 2 500 kg.

5 - […]:

a) […];
b) Máquinas agrícolas ou florestais ligeiras de massa 

máxima autorizada não superior a 3 500 kg;
c) Tratocarros de massa máxima autorizada não su-

perior a 3 500 kg.

6 - […].

Artigo 8.º
[…]

1 - As licenças internacionais de condução, constantes 
do anexo 10 da Convenção sobre Trânsito Rodoviário, 
de 23 de agosto de 1949, aprovada para adesão pelo 
Decreto-Lei n.º 39 904, de 13 de novembro de 1954, e do 
anexo n.º 7 da Convenção sobre Circulação Rodoviária 
de Viena, de 8 de novembro de 1968, ratificada pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 107/2010, 
de 13 de setembro, são emitidas pelo IMT, I.P., ou pelo 
Automóvel Club de Portugal, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 26080, de 22 de novembro de 1935, aos condutores 
titulares de carta de condução nacional ou emitida por 
outros Estados-membros da União Europeia ou do es-
paço económico europeu que a requeiram.

2 - Os modelos das licenças internacionais de con-
dução constam do anexo III ao presente regulamento, 
do qual fazem parte integrante.

3 - O período máximo de validade de uma licença in-
ternacional de condução é de um ano contado da data em 
que é emitida, sem prejuízo de lhe ser fixado um período 
mais curto sempre que o termo da validade da carta de 
condução que a suporta ocorra em data anterior.

Artigo 10.º
[…]

1 - […].
2 - O programa de formação, a sua duração bem como 

os requisitos a preencher pelas entidades formadora e 
examinadora, são definidos por portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da administração 
interna, dos transportes e da educação e ciência.

3 - [Revogado].
4 - [Anterior n.º 5].
5 - [Anterior n.º 6].
6 - A licença de condução é cancelada pelo IMT, I.P.:

a) Quando se verificar que o seu titular praticou in-
fração rodoviária sancionada com pena acessória de 
proibição ou inibição de conduzir;

b) Seis meses após o seu titular completar os 16 anos 
de idade.

Artigo 13.º
[…]

1  - Os títulos de condução emitidos por Estados-
-membros da União Europeia ou do espaço económico 
europeu são reconhecidos em Portugal para a condução 
das categorias de veículos a que habilitam, com as res-
trições deles constantes, desde que:

a) […];
b) […].
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2 - […].
3 - Os títulos de condução referidos no n.º 1 que 

mencionem prazo de validade e cujos titulares tenham 
residência habitual em Portugal, após caducarem, são 
revalidados nos termos e com os requisitos exigidos na 
lei portuguesa para os títulos nacionais.

4 - É fixado o prazo de validade administrativa de 
dois anos, a partir da data em que o seu titular fixe 
residência em território nacional, aos títulos de condu-
ção emitidos por Estados-membros da União Europeia 
ou do espaço económico europeu que não mencionem 
termo de validade.

5 - Findo o prazo referido no número anterior, o título 
deve ser revalidado nos termos e com os requisitos exi-
gidos na lei portuguesa para os títulos nacionais.

6 - As condições impostas no n.º 1 são aplicáveis a 
todos os títulos de condução que habilitem a conduzir 
em Portugal.

Artigo 14.º
[…]

1 - […].
2 - […]:

a) […];
b) Comprovativo de residência ou da condição de 

estudante em território nacional;
c) Declaração que ateste a validade do título de con-

dução emitida pelo respetivo serviço emissor ou pela 
embaixada do país de origem do título quando este não 
pertencer à União europeia ou ao espaço económico 
europeu;

3 - [Anterior n.º 5].
4 - O título de condução estrangeiro deve ser remetido 

à autoridade emissora com indicação do número e data 
de emissão da carta portuguesa pela qual foi trocado.

5 - Em caso de perda ou furto do título emitido por 
Estado-membro da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu em território nacional, pode ser emitida 
carta de condução portuguesa mediante a apresentação 
de certidão do título extraviado, emitida pela autoridade 
estrangeira competente, acompanhada dos documentos 
referidos no n.º 2.

6 - […].
7 - Não obstante os averbamentos constantes do tí-

tulo estrangeiro, as disposições nacionais relativas a 
prazos de validade e de aptidão física, mental e psico-
lógica dos condutores são exigidas para a emissão de 
carta de condução portuguesa por troca, substituição 
ou revalidação daquele título, sendo as condições de 
aptidão do condutor, verificadas antes da emissão do 
título nacional.

Artigo 16.º
[…]

1 - […].
2 - […]:

a) […];
b) Titulares das categorias C1, C1E, C, CE e ainda 

das categorias B e BE se exercerem a condução de 
ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transporte 
de doentes, de transporte escolar, de transporte coletivo 

de crianças e de automóveis ligeiros de passageiros de 
aluguer: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos e, 
posteriormente, de 2 em 2 anos;

c) […].

3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - […].

Artigo 17.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - Na revalidação das cartas de condução das cate-

gorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, e ainda das 
categorias B e BE cujos titulares exerçam a condução de 
ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transportes 
de doentes, de transporte escolar, de transporte coletivo 
de crianças e de automóveis ligeiros de passageiros de 
aluguer efetuadas a partir dos 25 anos, é obrigatória a 
comprovação das condições mínimas de aptidão física 
e mental, através da junção do atestado médico referido 
na alínea a) do n.º 1.

4 - […].
5 - Na revalidação das cartas de condução das cate-

gorias referidas no n.º 3, a apresentação do certificado 
de avaliação psicológica previsto na alínea b) do n.º 1 
só é exigível a partir da revalidação determinada para 
os 50 anos de idade.

6 - […].
7 - […].
8 - […].
9 - Devem ainda ser revalidados, nos termos do pre-

sente artigo, os títulos de condução emitidos por outro 
Estado-membro da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu, quando o seu titular tenha residência 
habitual em Portugal.

10 - […].

Artigo 18.º
[…]

1 - […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) Não se encontrar a cumprir sanção acessória de 

proibição ou de inibição de conduzir ou medida de se-
gurança de interdição de concessão de carta de condução 
determinada por autoridade judicial ou administrativa 
portuguesa;

f) […];
g) Não ser titular de outro título de condução emitido 

por Estado-membro da União Europeia ou do espaço 
económico europeu que se encontre apreendido ou sus-
penso por um desses Estados;

h) Tendo sido titular de título de condução emitido 
por outro Estado-membro da União Europeia ou do 
espaço económico europeu, que se encontre anulado 
por decisão de autoridade estrangeira, ter decorrido o 
período durante o qual lhe estava vedado o direito de 



Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014  1921

conduzir imposto pelo Estado que procedeu à anulação 
e desde que não seja possível obter novo título nesse 
Estado;

i) [Anterior alínea h)].

2 - A condição constante da alínea b) do número 
anterior é de observação permanente e a sua perda de-
termina a caducidade do título de condução.

3 - […].
4 - É cancelado o título de condução obtido com fun-

damento em falsas declarações ou pressupostos falsos 
ou afetados por erro.

Artigo 19.º
[…]

1 - Para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 
artigo anterior, considera-se «residência habitual» o 
Estado onde o candidato ou condutor viva durante pelo 
menos 185 dias por ano civil, em consequência de vín-
culos pessoais e profissionais ou, na falta destes últimos, 
em consequência apenas dos primeiros, desde que sejam 
indiciadores de uma relação estreita com aquele local, 
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].

Artigo 20.º
[…]

1 - […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) Categorias C e CE: 21 ou 18 anos, desde que, 

neste caso, possua a carta de qualificação de moto-
rista, obtida nos termos do Decreto-Lei n.º 126/2009, 
de 27 de maio;

e) […];
f) Categorias D e DE: 24, ou 21 ou 23 anos, desde 

que, nestes casos, possua a carta de qualificação de mo-
torista, obtida nos termos do Decreto-Lei n.º 126/2009, 
de 27 de maio.

2 - […]:

a) Veículos agrícolas da categoria I: 16 anos;
b) Veículos agrícolas das categorias II e III: 18 anos.

3 - […].
4 - […].
5 - Só podem conduzir veículos da categoria CE cuja 

massa máxima autorizada exceda 20000 kg os conduto-
res que não tenham completado 65 anos de idade.

Artigo 21.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - A condução de conjuntos de veículos compostos 

por um veículo trator da categoria B e um reboque com 
massa máxima autorizada superior a 750 kg, em que a 

massa máxima do conjunto assim formado seja superior 
a 3 500 kg e não exceda 4 250 kg, pode ser exercida 
por titulares de carta de condução da categoria B que 
tenham sido aprovados na prova prática específica cujo 
conteúdo programático consta da secção VI da parte II 
do anexo VII do presente Regulamento, do qual faz 
parte integrante.

Artigo 22.º
[…]

1 - […]:

a) […];
b) Grupo 2: candidatos ou condutores de veículos 

das categorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, bem 
como os condutores das categorias B e BE que exerçam 
a condução de ambulâncias, de veículos de bombeiros, 
de transporte de doentes, de transporte escolar, de trans-
porte coletivo de crianças e de automóveis ligeiros de 
passageiros de aluguer.

2 - […].
3 - Quem, sendo apenas titular de carta de condu-

ção das categorias B e ou BE, conduzir ambulâncias, 
veículos de bombeiros, de transporte de doentes, de 
transporte escolar, de transporte coletivo de crianças 
ou de automóveis ligeiros de passageiros de aluguer, 
sem ter inscrito, na sua carta de condução, o código 
nacional 997 previsto na secção B do anexo I, é san-
cionado com a coima prevista no n.º 3 do artigo 123.º 
do Código da Estrada.

Artigo 25.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) De candidatos ou condutores dos grupos 1 e 2 man-

dados submeter a avaliação psicológica pela autoridade 
de saúde;

e) De candidatos ou condutores considerados «aptos» 
com restrições impostas em avaliação psicológica an-
terior feita pelo IMT, I.P.

4 - […].
5 - […].
6 - Qualquer outra restrição imposta ao candidato ou 

condutor, por autoridade de saúde, por junta médica ou 
pelo IMT, I.P., só pode ser retirada após nova avaliação 
realizada pela entidade que a impôs.

7 - [Anterior n.º 6].

Artigo 29.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - Quando o candidato ou condutor for considerado 

«inapto» na avaliação psicológica, o psicólogo que a 
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tiver efetuado deve enviar ao serviço competente do 
IMT, I.P., sob forma confidencial, cópias do relatório 
e do certificado de avaliação psicológica referidos no 
n.º 2 do artigo 26.º

Artigo 30.º
[…]

1 - O psicólogo que, no decurso da sua atividade, 
detetar condutor que sofra perturbações do foro psico-
lógico ou mental suscetíveis de afetar a segurança na 
condução, deve notificar o facto ao serviço competente 
do IMT, I.P., sob a forma de relatório fundamentado e 
confidencial.

2 - São também submetidos a exame psicológico os 
candidatos a condutores de qualquer categoria de veí-
culos que tenham sido titulares de carta ou licença de 
condução cassada nos termos do n.º 7 do artigo 101.º do 
Código Penal ou do artigo 148.º do Código da Estrada.

Artigo 31.º
[…]

1 - […].
2 - O candidato ou o condutor da categoria B que te-

nha requerido o grupo 2 e cujas limitações físicas, men-
tais ou psicológicas não lhe permitam pertencer àquele 
grupo pode ser aprovado para o grupo 1 se reunir as con-
dições mínimas exigidas para este grupo, devendo, neste 
caso, o atestado médico e ou o certificado de avaliação 
psicológica mencionar «Inapto para o grupo 2».

3 - […].
4 - […].
5 - O examinando considerado «inapto» em avaliação 

médica ou psicológica só pode ser submetido a qualquer 
daquelas avaliações passados seis meses, ficando impe-
dido de conduzir até ser considerado «apto», ainda que 
a sua carta de condução se encontre válida.

Artigo 33.º
[…]

1 - Só podem ser admitidos a exame de condução os 
candidatos que preencham os requisitos previstos nas 
alíneas a), b), e), f), g), h) e i) do n.º 1 do artigo 18.º

2 - […].
3 - […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) Os titulares de carta de condução da categoria B 

que pretendam habilitar-se à condução dos conjuntos 
de veículos referidos no n.º 3 do artigo 21.º

Artigo 34.º
[…]

São admitidos a exame especial os candidatos que 
preencham os requisitos fixados nas alíneas a), b), e), f), 
g), h) e i) do n.º 1 do artigo 18.º e tenham frequentado 
com aproveitamento o curso específico de formação, 
ministrado por entidade autorizada, nos termos a fixar 
por deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P.

Artigo 35.º
[…]

1 - […].
2 - O exame de condução é composto por uma prova 

teórica, destinada a avaliar os conhecimentos do can-
didato, e por uma prova prática, destinada a avaliar 
as suas aptidões e comportamentos, cujos conteúdos 
programáticos constam, respetivamente, das partes I e 
II do anexo VII.

3 - […].
4 - As características a que devem obedecer os veí-

culos de exame constam da parte III do anexo VII.
5 - […].
6 - […].
7 - Os candidatos à categoria AM que sejam titula-

res de carta de condução ficam dispensados da prova 
teórica.

8 - [Anterior n.º 7].
9 - [Anterior n.º 8].

Artigo 37.º
[…]

1 - […].
2 - […]:

a) […];
b) […];
c) Carta ou licença de condução cassadas ou anuladas 

por decisão de Estado-membro da União Europeia ou 
do espaço económico europeu.

3 - […]:

a) Titulares de carta ou licença de condução caduca-
das há mais de dois anos;

b) […].

4 - Os conteúdos programáticos da prova teórica de 
exame constam do anexo VIII do presente Regulamento, 
do qual faz parte integrante.

5 - A prova prática do exame especial pode ser pres-
tada em veículo apresentado pelo examinando que obe-
deça às características dos veículos de exame, fixadas 
na parte III do anexo VII, e incide sobre os conteúdos 
programáticos constantes da parte II do mesmo anexo, 
sendo-lhe ainda aplicáveis todas as restantes disposições 
previstas para esta prova.

6 - […].
7 - O candidato que reprove em qualquer das provas 

do exame especial de condução pode repetir a prova 
por uma única vez, no mesmo centro de exames, desde 
que a requeira no prazo de 30 dias úteis a contar da data 
da reprovação.

8 - O candidato que reprove duas vezes no exame 
especial, ou em qualquer das suas provas, só pode efe-
tuar novo exame de condução após formação e mediante 
propositura por escola de condução.

Artigo 39.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
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4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - […].
8 - […].
9 - […].
10 - […].
11 - […].
12 - As provas teórica e prática do exame de condu-

ção são realizadas no mesmo centro de exames, salvo 
nos casos em que o candidato comprove alteração de 
residência ou deslocação temporária de morada devido 
ao cumprimento de obrigações laborais ou frequência 
de estabelecimento de ensino.

Artigo 41.º
[…]

1 - As faltas às provas componentes do exame de 
condução não são justificáveis, podendo o candidato 
requerer nova marcação mediante o pagamento da 
taxa correspondente, prevista em portaria aprovada 
pelo membro do Governo responsável pela área dos 
transportes.

2 - […].
3 - […].

Artigo 43.º
[…]

1 - […]:
a) […];
b) […];
c) Categorias A1, A2 e A, requerida por candidato 

habilitado com a categoria B1 ou B – 10 questões, sobre 
as disposições específicas relativas a estas categorias, 
constantes do ponto I da secção III;

d) […];
e) […];
f) […].

2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […]

Artigo 45.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - […].
8 - […].
9 - […].
10 - […].
11 - […].
12 - Em caso de reprovação, é entregue ao exami-

nando e enviado à escola de condução proponente cópia 
da folha referida no n.º 10 para efeito de identificação 
das unidades temáticas a aperfeiçoar.

Artigo 48.º
[…]

1 - Em caso de reprovação na prova teórica, o exa-
minando pode ver as questões que errou na presença do 
examinador ou do responsável pelo centro de exames e 
do diretor da escola, cuja presença não é obrigatória, no 
prazo de quatro horas após o termo da prova.

2 - […].
3 - O centro de exames deve proceder ao envio da 

reclamação para apreciação, ao serviço central ou re-
gional do IMT, I.P., consoante e respetivamente aquela 
se reporte à prova teórica ou à prova prática, no prazo 
máximo de dois dias úteis após a sua apresentação.

4 - […].

Artigo 51.º
[…]

1 - […].
2 - A prova prática das categorias A1, A2 e A tem a 

duração mínima de 35 minutos distribuídos da seguinte 
forma:

a) No máximo 5 minutos, dedicados à preparação e 
verificação técnica do veículo;

b) No máximo 15 minutos, dedicados à parte das 
manobras a realizar em espaço especial designado para 
o efeito;

c) No mínimo 25 minutos dedicados à circulação 
em condições normais de trânsito em vias urbanas e 
não urbanas.

3 - A prova prática para as categorias B1, B e BE tem 
a duração mínima de 40 minutos, dos quais, 5 minutos, 
no máximo, são dedicados à preparação e verificação 
técnica do veículo.

4 - A prova prática para as restantes categorias tem 
a duração mínima de 60 minutos, dos quais, 5 minutos, 
no máximo, são dedicados à preparação e verificação 
técnica do veículo.

5 - A duração das provas, referidas nos números an-
teriores, não inclui o tempo dedicado à verificação dos 
documentos de identificação do candidato, do instrutor e 
do veículo, bem como o da divulgação dos resultados.

Artigo 52.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - Quando o candidato se apresente a exame em 

regime de autopropositura e se verifiquem as condi-
ções referidas no número anterior, o veículo que circula 
à retaguarda é conduzido por condutor indicado pelo 
candidato.

6 - [Anterior n.º 5].
7 - [Anterior n.º 6].

Artigo 53.º
[…]

1 - […].
2 - […].
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3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - Os percursos de exame são identificados por nu-

meração sequencial de 1 a 10 e compostos por um ponto 
de início, um ponto de termo e um ponto de passagem 
obrigatória para cada percurso e ainda, quando ocorra 
a formação de pares de candidatos, por um ponto de 
troca entre candidatos.

7 - O ponto de termo do percurso coincide com o 
ponto de início do mesmo, salvo nas provas das cate-
gorias A1, A2, A, B1 e B, em que ocorra a formação de 
pares de candidatos, caso em que o ponto de termo do 
percurso do primeiro candidato coincide com o ponto 
de troca entre candidatos e início da prova do segundo 
candidato, e o ponto de termo do segundo candidato 
com o ponto de início do primeiro.

8 - […].
9 - […].
10 - […].
11 - […].
12 - […].
13 - […].

Artigo 54.º
[…]

1 - No início da prova para as categorias AM, A1, 
A2 e A, o candidato deve demonstrar conhecimento 
ou proceder à verificação, de forma aleatória e por in-
dicação do examinador, de três dos temas indicados 
nos pontos 1.1 a 1.2.6 da secção I ou nos pontos 1.1 a 
1.2.9 da secção II da parte II do anexo VII, bem como 
obedecer aos procedimentos prévios constantes dos 
pontos 1.3 das duas secções, respetivamente.

2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].

Artigo 55.º
[…]

1 - No início da prova para as categorias B1 e B, o 
candidato deve demonstrar conhecimento ou proceder 
à verificação, de forma aleatória e por indicação do 
examinador, de três dos temas indicados nos pontos 
1.1 a 1.8 da secção III da parte II do anexo VII, bem 
como obedecer aos procedimentos prévios constantes 
do ponto 1.9 da referida secção.

2 - […].
3 - […].
4 - […].

Artigo 56.º
[…]

1 - No início da prova para a categoria BE, o can-
didato deve demonstrar conhecimento ou proceder à 
verificação, de forma aleatória e por indicação do exa-
minador, de três dos temas indicados nos pontos 1.1 a 
1.2.7 da secção IV da parte II do anexo VII, bem como 
obedecer aos procedimentos prévios constantes dos 
pontos 1.3 a 1.6 da referida secção.

2 - Durante a parte da prova destinada à circulação, o 
candidato deve executar as manobras previstas no n.º 4 
do artigo anterior, e ainda:

a) Proceder à travagem de serviço;
b) Arrancar em rampa com, pelo menos, 8% de in-

clinação;
c) Circular em marcha atrás contornando uma esquina 

à direita ou à esquerda mantendo a trajetória;
d) Reduzir a velocidade, com utilização da caixa de 

velocidades nos veículos de caixa manual;
e) Estacionar em segurança para simulação de ope-

rações de carga e descarga;
f) Atrelar e desatrelar o reboque/semirreboque ao 

veículo trator, iniciando-se a manobra com os veículos 
estacionados lado a lado.

3 - […].
4 - O disposto no presente artigo é aplicável, com 

as necessárias adaptações, à prova prática específica 
prevista no n.º 3 do artigo 21.º

Artigo 57.º
[…]

1 - No início da prova para as categorias C1, C, C1E, 
CE, D1, D, D1E e DE, o candidato deve demonstrar 
conhecimento e proceder à verificação das disposições 
comuns constantes da secção V da parte II do anexo VII 
do seguinte modo:

a) Dos conteúdos do ponto 1.1, exceto para as cate-
gorias C1 e C1E;

b) De forma aleatória e por indicação do examinador, 
de três dos temas indicados nos pontos 1.2 a 1.2.5;

c) Obedecer aos procedimentos prévios constantes 
do ponto 1.3;

d) [Revogada].

2 - Os candidatos das categorias C, C1, CE e C1E, 
devem ainda, nesta fase da prova, demonstrar conheci-
mento e proceder à verificação dos fatores de segurança 
relativos às operações de carga do veículo, carroçaria, 
chapas, portas do compartimento de carga, travamento 
da cabina e processo de carregamento e amarração da 
carga.

3 - […].
4 - Além do disposto nos n.ºs 1 e 3, os candidatos às 

categorias D, D1, DE e D1E, devem ainda demonstrar 
conhecimento e proceder à verificação dos fatores de 
segurança do veículo, controlo da carroçaria, das portas 
de serviço, das saídas de emergência, do equipamento 
de primeiros socorros, dos extintores de incêndio e de 
outro equipamento de segurança.

5 - Durante a parte da prova destinada à circulação, 
os candidatos às categorias referidas no presente artigo 
devem executar as seguintes manobras:

a) Circular em marcha atrás contornando uma esquina 
à direita ou à esquerda mantendo a trajetória;

b) Estacionar de forma segura, para carga ou descarga, 
numa rampa ou plataforma de carga ou instalação se-
melhante, apenas para as categorias C1, C, C1E ou CE;

c) […];
d) Atrelar e desatrelar o reboque ou semirreboque ao 

veículo trator, devendo esta manobra ser iniciada com os 
veículos estacionados lado a lado, de forma a permitir 
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avaliar a capacidade do examinando de alinhar, atrelar 
e desatrelar, com segurança, ambos os veículos, apenas 
para as categorias C1E, CE, D1E ou DE;

e) Simular a entrada ou saída de passageiros, em 
segurança e com conforto, realizando as manobras sem 
aceleração rápida ou travagens bruscas, apenas para as 
categorias D1, D, D1E ou DE;

f) [Revogada];
g) [Revogada].

6 - […].

Artigo 58.º
[…]

1 - Durante a prova prática, os candidatos a qual-
quer das categorias de veículos devem demonstrar 
conhecimentos, aptidões e comportamentos que lhes 
permitam:

a) Discernir os perigos originados pelo trânsito e 
avaliar o seu grau de gravidade;

b) Dominar o veículo, a fim de não criar situações 
de perigo e reagir de forma adequada caso surjam tais 
situações;

c) Cumprir as disposições legais em matéria de trân-
sito rodoviário, designadamente as relativas à segurança 
rodoviária e à fluidez do trânsito;

d) Detetar as avarias técnicas mais importantes dos 
veículos, designadamente as que ponham em causa a 
segurança rodoviária e tomar as medidas adequadas à 
sua correção;

e) Tomar em consideração os fatores que afetam 
o comportamento dos condutores designadamente o 
álcool, a fadiga, a acuidade visual e outras, de forma a 
manter plena posse das faculdades necessárias a uma 
condução segura;

f) Contribuir para a segurança dos restantes utentes 
da estrada, especialmente os mais vulneráveis, mediante 
uma atitude de respeito pelos outros.

2 - [Revogado].

Artigo 59.º
[…]

1 - Na apreciação global, o examinador deve ter em 
consideração o grau de cumprimento, pelo candidato, 
do disposto no artigo anterior.

2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].

Artigo 60.º
[…]

1 - Constitui causa de reprovação na prova prática:

a) O exercício da condução de modo a pôr em causa a 
segurança do veículo, dos seus passageiros ou de outros 
utentes da via pública;

b) […];
c) Embater, descontroladamente ou com violência, 

num obstáculo;

d) […];
e) […];
f) A acumulação do total de 10 faltas durante a prova;
g) A acumulação de três faltas na execução do mesmo 

tipo de manobra ou em algum dos restantes procedimen-
tos fixados para cada categoria de veículos;

h) […];
i) […];
j) Instruções dadas ao candidato, pelo instrutor ou por 

outro candidato presente no veículo, através de palavras, 
sinais ou de qualquer outra forma.

2 - […].
3 - […].
4 - Na situação referida no número anterior, cabe ao 

examinador decidir se o veículo pode continuar a ser 
conduzido pelo candidato reprovado ou se este deve ser 
substituído pelo instrutor.

Artigo 61.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - A prova prática pode ser prestada em veículo de 

caixa manual ou de caixa automática.
4 - Entende-se por «veículo de caixa manual», o 

veículo equipado com um pedal de embraiagem, ou 
uma alavanca operada manualmente nas categorias AM, 
A1, A2 e A, acionado pelo condutor quando inicia ou 
para a marcha, ou quando muda a relação da caixa de 
velocidades do veículo.

5 - Os veículos que não preenchem as característi-
cas estabelecidas no número anterior são considerados 
veículos de caixa automática.

6 - [Anterior n.º 5].
7 - A restrição imposta no número anterior não é 

aplicável às categorias C, CE, D ou DE, obtidas por 
exame realizado em veículo de caixa automática, 
quando o candidato seja titular de uma carta de condu-
ção, de pelo menos uma das categorias B, BE, C1, C1E 
C, CE, D1 ou D1E, obtidas por exame de condução 
realizado em veículo de caixa manual, em que tenham 
sido avaliadas as matérias descritas no ponto 3.12 da 
secção III ou no ponto 3.1.14 da secção V da parte II 
do anexo VII.

8 - Os veículos a utilizar na prova prática de exame 
devem obedecer às características constantes da parte III 
do anexo VII, sendo contudo admissíveis:

a) Menos 5 cm3, relativamente à cilindrada mínima 
exigida, para as categorias A1, A2 e A;

b) Menos 5 kg de massa mínima exigida para a cate-
goria A.

Artigo 62.º
[…]

1 - As licenças de condução de ciclomotores, moto-
ciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, do modelo 
aprovado pelo Despacho n.º 17 784/98, de 15 de ou-
tubro, emitidas por câmaras municipais, bem como as 
licenças de condução de ciclomotores emitidas ao abrigo 
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho 
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mantêm-se em vigor, devendo ser trocadas por carta de 
condução da categoria AM:

a) Nos seis meses que antecedem o termo da sua 
validade;

b) Logo que ocorra o primeiro escalão etário fixado 
para a revalidação de acordo com os previstos na alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 16.º, se não tiverem averbado 
data de validade;

c) A requerimento do titular ainda que se encontre 
dentro do prazo de validade;

d) Em caso de perda ou deterioração;
e) A requerimento do titular ainda que se encontre 

em prazo de validade.

2 - As licenças de condução de ciclomotores e mo-
tociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 ainda em 
circulação, que se encontrem válidas, são equiparadas a 
carta de condução da categoria AM, para os efeitos pre-
vistos no Código da Estrada e no presente Regulamento.

3 - As licenças de condução de veículos agrícolas, 
do modelo aprovado pelo Despacho n.º 17 784/98, de 
15 de outubro, emitidas por câmaras municipais, man-
têm-se em vigor, devendo ser trocadas, por nova licença 
de condução a emitir pelo IMT, I.P., nos seis meses 
que antecedem o termo da sua validade ou, não tendo 
averbada data de validade, logo que os seus titulares 
atinjam o primeiro escalão etário fixado para a revali-
dação, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 
do artigo 16.º

4 - [Anterior n.º 2].
5 - Deve também ser requerida ao IMT, I.P., a emis-

são de nova licença de condução de veículos agrícolas, 
por substituição de igual licença em curso de validade, 
extraviada, deteriorada ou em que seja necessário alterar 
os dados relativos ao condutor ou ao tipo de habilitação.

6 - [Anterior n.º 4].
7 - [Anterior n.º 5].
8 - A condução de qualquer dos veículos referidos 

nos n.ºs 1 e 3, por titular de licença de condução ou guia 
de substituição caducadas é sancionado com coima de 
€ 120 a € 600, se pena mais grave não for aplicável.»

Artigo 3.º
Alteração aos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do Regulamento

da Habilitação Legal para Conduzir

Os anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do Regulamento da 
Habilitação Legal para Conduzir aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho de 2012, passam a 
ter a redação constante do anexo I ao presente decreto-lei, 
do qual faz parte integrante.

Artigo 4.º
Alterações sistemáticas

A epígrafe do artigo 26.º do Regulamento da Habilitação 
Legal para Conduzir aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 138/2012, de 5 de julho de 2012, passa a ter a seguinte 
redação: «Modelos».

Artigo 5.º
Direito de conduzir

1 - O direito de conduzir, conferido por título de con-
dução emitido antes de 2 de janeiro de 2013, não pode 
ser restringido, em função das categorias de veículos que 

habilitem as cartas ou licenças de condução previstas nos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 138/2012, 
de 5 de julho.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 
titulares de carta de condução da categoria F obtida antes 
de 20 de julho de 1998, devem, até 31 de dezembro de 
2020, requerer no IMT, I.P., a troca daquele título pela 
licença de condução a que se refere o n.º 5 do artigo 121.º 
do Código da Estrada.

3 - Quem, após 31 de dezembro de 2020, conduzir 
veículo agrícola habilitado apenas com carta de condução 
da categoria F, é sancionado com a coima prevista no n.º 2 
do artigo 124.º do Código da Estrada.

Artigo 6.º
Regime transitório

Até 31 de dezembro de 2018, as provas práticas do 
exame de condução para obtenção da categoria A podem 
excecionalmente ser prestadas em motociclos cuja massa 
máxima sem carga seja inferior a 180 kg, com potência 
mínima de 40 kW e inferior a 50 kW.

Artigo 7.º
Norma revogatória

São revogados o n.º 3 do artigo 10.º, a alínea d) do 
n.º 1 e as alíneas f) e g) do n.º 5 do artigo 57.º, o n.º 2 do 
artigo 58.º e a alínea c) do n.º 2 da secção II do anexo VI 
do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de 
julho.

Artigo 8.º
Republicação

É republicado em anexo II ao presente decreto-lei, que 
dele qual faz integrante, o Regulamento da Habilitação 
Legal para Conduzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 138/2012, de 5 de julho.

Artigo 9.º
Entrada em vigor

A alteração ao artigo 61.º e aos anexos I e VII ao Regu-
lamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, entra 
em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à data da 
sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de 
dezembro de 2013. — Pedro Passos Coelho — Maria Luís 
Casanova Morgado Dias de Albuquerque — Rui Manuel 
Parente Chancerelle de Machete — Miguel Bento Martins 
Costa Macedo e Silva — António de Magalhães Pires de 
Lima.

Promulgado em 21 de fevereiro de 2014.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 25 de fevereiro de 2014.

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. 



Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014  1927

  

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

«ANEXO I

[…]

[…]

[…]

SECÇÃO A

1 - […].
2 - […].
[…]:

a) […];
b) […];
c) A letra «P», como sigla distintiva de Portugal, im-

pressa em negativo num retângulo azul rodeado por 12 es-
trelas amarelas; as siglas distintivas são as seguintes:

B: Bélgica;
BG: Bulgária;
CZ: República Checa;
DK: Dinamarca;
D: Alemanha;
EST: Estónia;
GR: Grécia;
E: Espanha;
F: França;
HR: Croácia
IRL: Irlanda;
I: Itália;
CY: Chipre;
LV: Letónia;
LT: Lituânia;
L: Luxemburgo;
H: Hungria;
M: Malta;
NL: Países Baixos;
A: Áustria;
PL: Polónia;
P: Portugal;
RO: Roménia;
SLO: Eslovénia;
SK: Eslováquia;
FIN: Finlândia;
S: Suécia;
UK: Reino Unido.

d) […];
e) A menção «modelo da União Europeia» em por-

tuguês e a menção «carta de condução» nas restantes 
línguas da Comunidade, impressas em cor-de-rosa a fim 
de constituir a trama de fundo da carta e ainda de forma 
ténue o escudo português:

Свидетелство за управление на МПС;
Permiso de Conducción;
Řidičský průkaz;
Kørekort;
Führerschein;
Juhiluba;
Άδεια Οδήγησης;

Driving Licence;
Permis de conduire;
Ceadúnas Tiomána;
Vozacvka dozvola
Patente di guida;
Vadītāja apliecība;
Vairuotojo pažymėjimas;
Vezetői engedély;
Liċenzja tas-Sewqan;
Rijbewijs;
Prawo Jazdy;
Carta de Condução;
Permis de conducere
Vodičský preukaz;
Vozniško dovoljenje;
Ajokortti;
Körkort;

f ) […];

[…]:
a) […];
b) […];
c) […].

SECÇÃO B

[…]

Códigos Comunitários Códigos Nacionais

Relativos ao condutor por motivos médicos e ou psicológicos
1 - Correção e ou proteção da visão: 105 Para-brisas inamovível.
01.01 Óculos; 103 Capacete com viseira.
01.02 Lente(s) de contacto;
01.03 Óculos de proteção;
01.04 Lentes opacas;
01.05 Cobertura ocular,
01.06 Óculos ou lentes de contacto.

160 Isenção do cinto de se-
gurança, sujeito à posse 
de atestado médico vá-
lido.

02 - Prótese auditiva/ajuda à comunicação:
02.01 Prótese auditiva para um ouvido;
02.02 Prótese auditiva para os dois ou-

vidos.
03 - Prótese/ortótese dos membros:
03.01 Prótese/ortótese de um/dos mem-

bro(s) superior(es);
03.02 Prótese/ortótese de um/dos mem-

bro(s) inferior(es).
05 - Utilização limitada/com aplicação 

obrigatória do subcódigo, condução su-
jeita a restrições por motivos médicos:

137 Avaliação médica an-
tecipada.

05.01 Limitada a deslocações durante o 
dia;

138 Avaliação psicológica 
antecipada.

05.02 Limitada a deslocações num raio de 
… km da residência do titular ou apenas 
na cidade/região …;

139 Uso de colete ortopé-
dico.

05.03 Condução sem passageiros; 140 Avaliação psicológica.
05.04 Limitada a deslocações a velocidade 

inferior a … km/h;
05.05 Condução autorizada exclusiva-

mente quando acompanhada por titular 
de carta de condução;

05.06 Sem reboque;
05.07 Condução não autorizada em au-

toestradas;
05.08 Proibida a ingestão de bebidas al-

coólicas.
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Códigos Comunitários Códigos Nacionais

Adaptações do veículo
10 - Transmissão modificada:
10.01 Caixa de velocidades manual;
10.02 Caixa de velocidades automática;
10.03 Caixa de velocidades de comando 

eletrónico;
10.04 Alavanca de mudanças adaptada;
10.05 Sem caixa de velocidades secun-

dária.
15 - Embraiagem modificada:
15.01 Pedal de embraiagem adaptado;
15.02 Embraiagem manual;
15.03 Embraiagem automática;
15.04 Divisória em frente do pedal de em-

braiagem/pedal de embraiagem dobrá-
vel/pedal de embraiagem retirado.

20 - Sistemas de travagem modificados:
20.01 Pedal do travão adaptado;
20.02 Pedal do travão aumentado;
20.03 Pedal do travão adequado para ser 

utilizado com o pé esquerdo;
20.04 Pedal do travão com a forma da sola 

do sapato;
20.05 Pedal do travão inclinado;
20.06 Travão de serviço manual (adaptado);
20.07 Travão de serviço com servo freio 

reforçado;
20.08 Máxima utilização do travão de emer-

gência, integrado no travão de serviço;
20.09 Travão de estacionamento adaptado;
20.10 Travão de estacionamento de co-

mando elétrico;
20.11 Travão de estacionamento coman-

dado por pedal (adaptado);
20.12 Divisória em frente do pedal do tra-

vão/pedal do travão dobrável/pedal do 
travão retirado;

20.13 Travão comandado pelo joelho;
20.14 Travão de serviço de comando elétrico.
25 - Sistemas de aceleração modificados:
25.01 Pedal do acelerador adaptado;
25.02 Pedal de acelerador com a forma da 

sola do sapato;
25.03 Pedal do acelerador inclinado;
25.04 Acelerador manual;
25.05 Acelerador comandado pelo joelho;
25.06 Servo-acelerador (eletrónico, pneu-

mático, etc.);
25.07 Pedal do acelerador à esquerda do 

pedal do travão;
25.08 Pedal do acelerador à esquerda;
25.09 Divisória em frente do pedal do 

acelerador/pedal do acelerador dobrá-
vel/pedal do acelerador retirado.

30 - Sistemas combinados de travagem e 
aceleração modificados:

30.01 Pedais paralelos;
30.02 Pedais ao (ou quase ao) mesmo nível;
30.03 Acelerador e travão com corrediça;
30.04 Acelerador e travão com corrediça 

e ortese;
30.05 Pedais do acelerador e do travão 

dobráveis/retirados;
30.06 Piso elevado;
30.07 Divisória no lado do pedal do travão;
30.08 Divisória para prótese no lado do 

pedal do travão;
30.09 Divisória em frente dos pedais do 

acelerador e do travão;
30.10 Apoio para o calcanhar/perna;
30.11 Acelerador e travão de comando 

elétrico.
35 – Dispositivos dos comandos modifica-

dos (interruptores de luzes, limpa/lava 
para-brisas, buzina e indicadores de 
mudança de direção):

35.01 Dispositivos de comando acionáveis 
sem influências negativas na condução;

Códigos Comunitários Códigos Nacionais

35.02 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.);

35.03 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) com a mão es-
querda;

35.04 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) com a mão di-
reita;

35.05 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) ou os coman-
dos combinados do acelerador e do 
travão.

40 - Direção modificada:
40.01 Direção assistida standard;
40.02 Direção assistida reforçada;
40.03 Direção com sistema de reserva;
40.04 Coluna de direção alongada;
40.05 Volante adaptado (secção do volante 

maior e ou mais espessa, volante de diâ-
metro reduzido, etc.);

40.06 Volante inclinado;
40.07 Volante vertical;
40.08 Volante horizontal;
40.09 Condução com os pés;
40.10 Direção adaptada alternativa (joy-

-stick, etc.);
40.11 Manípulo no volante;
40.12 Ortese da mão no volante;
40.13 Com tenodese ortésica.
42 - Espelho(s) retrovisor(es) adaptado(s):
42.01 Espelho retrovisor exterior do lado 

direito (esquerdo);
42.02 Espelho retrovisor exterior montado 

no guarda-lamas;
42.03 Espelho retrovisor interior adicional 

que permita ver o tráfego;
42.04 Espelho retrovisor interior pano-

râmico;
42.05 Espelho retrovisor para o ângulo 

morto
42.06 Espelho(s) retrovisor(es) exterior(es) 

de comando(s) elétrico(s).
43 - Banco do condutor modificado:
43.01 Banco do condutor à altura adequada 

para permitir uma boa visão e à distân-
cia normal do volante e do pedal;

43.02 Banco do condutor adaptado à 
forma do corpo;

43.03 Banco do condutor com apoio late-
ral para uma boa estabilidade na posição 
sentada;

43.04 Banco do condutor com braço de 
apoio;

43.05 Aumento do comprimento de desli-
zamento do banco do condutor;

43.06 Cinto de segurança adaptado;
43.07 Cinto de segurança do tipo arnês.
44 - Modificações em motociclos:
44.01 Travões de pé e de mão combinados 

num só;
44.02 Travão de mão (adaptado) (roda da 

frente);
44.03 Travão de pé (adaptado) (roda tra-

seira);
44.04 Manípulo do acelerador (adaptado)
44.05 Transmissão manual e embraiagem 

manual (adaptadas);
44.06 Espelho(s) retrovisor(es) [(adap-

tado )(s)];
44.07 Comandos (adaptados) (indicadores 

de mudança de direção, luz de trava-
gem,…);
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Códigos Comunitários Códigos Nacionais

44.08 Altura do banco adequada para per-
mitir ao condutor ter simultaneamente os 
dois pés na estrada em posição sentada.

45 – Unicamente motociclo com carro.
46 – Unicamente triciclos.
50 – Restringido a um número de quadro/

chassis do veículo específico.
51 – Restringido a uma chapa de matrícula 

de veículo específica.

Questões administrativas
70 - Troca de carta de condução n.º … 

emitida por … (símbolo UE/ONU caso 
se trate de um país terceiro; por exem-
plo: 70.0123456789.NL).

71 - Segunda via da carta de condução 
n.º … (símbolo UE/ONU caso se trate 
de um país terceiro; por exemplo: 
71.987654321.HR).

73 - Limitada a veículos da categoria B de 
tipo triciclo ou quadriciclo a motor (B1)

78 - Limitada aos veículos com caixa de 
velocidades automática.

79 - (…) Limitada a veículos conformes 
com as especificações indicadas entre 
parênteses:

997 – «Apto» para o grupo 2.

79.01. Limitada a veículos de duas rodas, 
com ou sem carro lateral;

999 – Limitada a um peso 
bruto de 20 000 kg.

79.02. Limitada a veículos da categoria AM 
de três rodas ou quadriciclos ligeiros;

79.03. Limitada a triciclos;
79.04. Limitada a triciclos a que seja aco-

plado um reboque cuja massa máxima 
autorizada não exceda 750 kg;

79.05. Motociclo da categoria A1 com 
uma relação potência/peso superior a 
0,1 kW/kg;

79.06. Veículo da categoria BE em que a 
massa máxima autorizada do reboque 
exceda 3500 kg.

80 - Limitada aos titulares de uma carta de 
condução da categoria A, válida apenas 
para veículos do tipo triciclo que não 
tenham completado 24 anos de idade.

81 - Limitada aos titulares de uma carta de 
condução categoria A, válida para mo-
tociclo de duas rodas que não tenham 
completado 21 anos de idade.

90 - Códigos utilizados em combinação 
com códigos que definem modificações 
do veículo:

90.01: à esquerda;
90.02: à direita;
90.03: esquerda;
90.04: direita;
90.05: mão;
90.06: pé;
90.07: utilizável.
95 - Condutor titular de um CAP que satis-

faz a obrigação de aptidão profissional 
prevista na Diretiva n.º 2003/59/CE, até 
… [por exemplo: 95 (01.01.13)].

96 - Conjunto de veículos, composto por um 
veículo da categoria B e um reboque com 
uma massa máxima autorizada superior 
a 750 kg, desde que a massa máxima 
autorizada do conjunto assim formado 
exceda 3500 kg mas não exceda 4250 kg.

97 - Não autorizado a conduzir um veículo 
da categoria C1 abrangido pelo âmbito 
de aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de de-
zembro de 1985, relativo à introdução 
de um aparelho de controlo no domínio 
dos transportes rodoviários.

SECÇÃO C

[…]

SECÇÃO D

[…]»

ANEXO II

[…]

[…]

SECÇÃO A

[…]

SECÇÃO B

[…]

Versão A

(…)

Versão B

(…)

Página 1

Página 2
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ANEXO III

[…]

[…]

SECÇÃO A

1 - […].
2 - […].
3 - Os modelos de licença internacional de condução 

são os constantes do anexo n.º 10 da Convenção sobre 
Trânsito Rodoviário, de 19 de setembro de 1949, e do 
anexo n.º 7 da Convenção sobre Circulação Rodoviária, 
de Viena, de 8 de novembro de 1968.

4 - As licenças constam de uma caderneta de cartolina 
de cor cinzenta, e páginas interiores de cor branca, de 
formato A6, com as dimensões de 105 mm de largura e 
148 mm de altura.

5 - A licença internacional de condução a que se refere 
o anexo n.º 10 da Convenção de Genebra tem a forma de 
tríptico; a página 1 (capa) e a página 2 (anverso da capa) 
são redigidas em português e a primeira e segunda parte 
da última página são redigidas em francês.

6 - As páginas adicionais internas são de cor branca e 
reproduzem a primeira parte da última página, traduzida 
nos idiomas: português, espanhol, alemão, árabe, inglês, 
italiano, russo e chinês.

7 - A página 1 (capa) contém o logótipo da entidade 
emissora.

8 - Na licença internacional de condução a que se refere 
o anexo n.º 7 da Convenção de Viena, a frente e o verso da 
capa e a primeira folha são impressas em língua portuguesa.

9 - [Anterior ponto 6].
10 - [Anterior ponto 7].
11 - [Anterior ponto 8].

SECÇÃO B

[…]

SECÇÃO C
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ANEXO IV

[…]

[…]

SECÇÃO A

[…]

PARTE A

1 - […] .
2 - […]:

Página 1 contém:

a) O logótipo da entidade emissora;
b) […];
c) […];
d) […].

A página 2 contém:

a) […];
b) […];
c) […].

PARTE B

[…]

Página 1

Página 2

SECÇÃO B

[…]

PARTE A

1 - […]..
2 - […]:

Página 1 contém:

a) O logótipo da entidade emissora;
b) […];
c) […];
d ) […].

A página 2 contém:

[…].
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PARTE B

[…]

Página 1

Página 2

SECÇÃO C

[…]

PARTE A

1 - […].
2 - […]:

Página 1 contém:

a) O logótipo da entidade emissora;
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f  ) […].

A página 2 contém:

[…]

PARTE B

[…]

Página 1

Página 2

ANEXO V

[…]

[…]

1 - […].
1.1 – […].
1.1.1 – […].
1.1.2 – […].
1.1.3 – […].
1.2 – […].
1.2.1 – […].
1.2.2 – […].
1.2.3 – […].
1.2.3.1 - Aos condutores das categorias AM, A1, A2, A, 

de ciclomotores e de motociclos de cilindrada até 50 cm3

deve impor-se, em alternativa, uma das seguintes restrições:

a) […];
b) […].

1.2.3.2 – […].
1.2.3.3 – […].
1.3 – […]:
1.3.1 – […].
1.3.2 – […].
1.3.3 – […].
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1.4 – […]:
1.4.1 – […].
1.4.2 – […].
1.5 – […]:
1.5.1 – […].
1.5.2 – […].
1.6 – […]:
1.6.1 – […].
1.6.2 – […].
1.7 – […]:
1.8 – […]:
1.8.1 – […].
1.8.2 – […].
1.8.3 – […].
2 – […].
3 – […].
4 – […].
4.1 – […].
4.1.1 – […].
4. 2 - Condutores do grupo 1 - é emitido ou revalidado 

título de condução, mediante parecer favorável de médico 
especialista, que controle regularmente o candidato ou con-
dutor que tenha sofrido enfarte do miocárdio; seja portador 
de um estimulador cardíaco; sofra de anomalias da tensão 
arterial; tenha sido submetido a angioplastia coronária ou 
a bypass coronário; tenha valvulopatia, com ou sem trata-
mento cirúrgico; sofra de insuficiência cardíaca ligeira ou 
moderada; apresente malformações vasculares.

4.3 - Condutores do grupo 2 - a avaliação deve ser 
ponderada com base em parecer de médico especialista 
devidamente fundamentado em exames complementares, 
e ter em consideração os riscos e perigos adicionais asso-
ciados à condução de veículos deste grupo.

4.4 – […].
5 – […]:
5. 1 – […].
5.2 – […].
5.2.1 – […].
5.3 - Condutores do grupo 2 - deve ser ponderada a emis-

são ou revalidação do título de condução a quem sofra de 
diabetes mellitus em tratamento com antidiabéticos orais ou 
insulina mediante apresentação de relatório de médico espe-
cialista que comprove: não ter ocorrido qualquer episódio de 

hipoglicemia grave nos 12 meses anteriores; o bom controlo 
metabólico da doença, através da monitorização regular da 
glicemia; que o condutor possui o controlo adequado da si-
tuação e a adequada educação terapêutica e de autocontrolo 
e que não existem outras complicações associadas à diabetes.

5.4 – […].
6 – […].
7 – […].
8 – […].
9 – […].
10 – […]:
10.1 - Substâncias com ação psicotrópica - é «inapto» 

para conduzir o candidato ou condutor em estado de de-
pendência de substâncias com ação psicotrópica ou que, 
embora não seja dependente, as consuma regularmente e 
exerçam uma influência nefasta para a condução.

10.2 – […]
10.3 –[…].
11 – […].
12 – […].
12.1 - Doença pulmonar obstrutiva crónica – é emitido 

ou revalidado o título de condução a quem sofra de doença 
pulmonar obstrutiva crónica desde que apoiado em parecer 
de médico especialista.

12.1.1 – […].
12.2 - Doenças hematológicas e onco-hematológicas - é 

emitido ou revalidado o título de condução a quem sofra 
de anemia, leucemia, leucopenia, linfoma, trombope-
nia, transtornos da coagulação ou em tratamento com 
anticoagulantes mediante parecer favorável de médico 
especialista.

12.2.1 - […].
12.3 – […].
12.3.1 – […].
12.4 – […].
12.5 - Outras situações – a carta ou licença de condução 

não deve ser emitida ou renovada a candidato ou condutor 
que sofra de afeção não mencionada nos números anterio-
res suscetível de constituir ou provocar uma diminuição 
das suas capacidades para o exercício da condução com 
segurança, exceto se fundamentado em parecer favorável 
de médico especialista.

ANEXO VI

[…]

SECÇÃO I

[…]

QUADRO I

Áreas Aptidões e competências Candidatos do G1
e condutores do G1 e G2 Candidatos G2 Definições operacionais

Percetivo-cognitiva 1. Inteligência. . . . . . . . . . Obrigatório: Candidatos G1
Opcional: Condutores G1 e G2

Obrigatório Capacidade de compreensão e formulação de re-
gras gerais utilizando estímulos de natureza 
concreta ou abstrata e sua aplicação a várias 
situações.

2. Atenção e concentração Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em dirigir e manter a atenção durante 
determinado tempo obtendo um desempenho 
estável.

3. Estimação de movimento Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade de estimar o movimento de objetos em 
deslocamento através de uma correta perceção 
de relações espácio-temporais.
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QUADRO II

[…]

SECÇÃO II

[…]

1 – […].
2 – […]:

a) […];
b) […];
c) [Revogada];
d) […];
e) […];
f  ) […].

3 – […].

SECÇÃO III

[…]

ANEXO VII

[…]

PARTE I
[…]

SECÇÃO I

[…]

SECÇÃO II

[…]

SECÇÃO III

[…]

I – […]

II – […]

1 - […]:
1.1 - […].

2 - […]:
2.1 - […]:
2.1.1 – […]:
2.1.1.1 – […];
2.1.1.2 – […];
2.1.1.3 - […];
2.1.2 – […]:
2.1.2.1 - […];
2.1.2.2 - […];
2.1.3 - […]:
2.1.3.1 - […];
2.1.3.2 – […];
2.1.3.3 - […];
2.1.3.4 - […]:
2.1.3.4.1 – […];
2.1.3.4.2 – […];
2.1.3.4.3 – Regime legal sobre tacógrafos e sua utili-

zação, designadamente quanto às regras relativas a tempo 
de condução e períodos de repouso, definidos no Regu-
lamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de março de 2006, relativo à harmoni-
zação de determinadas disposições em matéria social no 
domínio dos transportes rodoviários, e uso de equipa-
mentos de registo em conformidade com o Regulamento 
(CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro de 
1985, relativo à introdução de um aparelho de controlo 
no domínio dos transportes rodoviários.

2.1.3.5 - […];
2.1.3.6 – […];
2.2 – […]:
2.2.1 – […];
2.2.2 – […];
2.2.3 – […];
2.2.4 – […]:
2.2.4.1 – […];
2.2.4.2 – […];
2.2.5 – […]:
2.2.5.1 – […];
2.3 – […]:
2.3.1 – […]:
2.3.1.1 – […];
2.3.2 – […]:
2.3.2.1 – […];
2.3.3 – […]:
2.3.3.1 – […];
2.3.3.2 – […];
2.3.3.3 – […];
2.3.3.4 – […];
2.3.3.5 – […];
2.3.3.6 – […];

Áreas Aptidões e competências Candidatos do G1
e condutores do G1 e G2 Candidatos G2 Definições operacionais

Psicomotora  . . . . . . 4. Coordenação Bimanual Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em coordenar simultaneamente os 
movimentos de ambas as mãos face a ritmos 
impostos e ou livres, na execução de trajetórias 
estabelecidas.

5. Reações de escolha Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em reagir a estímulos visuais ou acús-
ticos após a sua seleção a partir de um conjunto 
alargado de estímulos também composto por 
estímulos distratores (escolha)

6. Reações múltiplas e dis-
criminativas.

Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em reagir a múltiplos estímulos vi-
suais e ou acústicos, através de mãos e pés que 
impliquem associações específicas entre estí-
mulos e respostas.
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2.3.3.7 – […];
2.3.4 – […]:
2.3.4.1 – […];
2.3.4.2 – […];
2.3.4.3 – […];
2.3.5 – […]:
2.3.5.1 – […];
2.3.5.2 – […];
2.3.5.3 – […];
2.3.6 – […]:
2.3.6.1 – […];
2.3.6.2 – […];
2.3.6.3 – […];
2.3.7 – […]:
2.3.7.1 – […];
2.3.7.2 – […];
2.3.7.3 – […];
2.3.7.4 – […];
2.3.8 – […];
2.3.8.1 – […].
2.4 – […]:
2.4.1 – […];
2.4.2 – […];
2.4.3 – […];
2.4.4 – […];
2.5 – […]:
2.5.1 – […];
2.5.2 […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […]:
6.1 – Definição de massa máxima admissível ou peso 

bruto, tara, carga máxima admissível, peso bruto rebocável 
e poder de elevação;

6.2 – […];
6.3 – […];
6.4 – […];
6.5 – […];
6.6 – […].
7 - […].
8 - […].
9 - […].
10 - […].
11 - […].

III – […]

IV – […]

PARTE II
[…]

SECÇÃO I

[…]

SECÇÃO II

[…]

SECÇÃO III

[…]

SECÇÃO IV

[…]

SECÇÃO V

[…]

I – […]

1 – […]:
1.1 - Verificar:
1.1.1 - E utilizar o painel de instrumentos, incluindo 

o equipamento de registo (tacógrafo) nos termos do Re-
gulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de 
dezembro de 1985. Este último requisito não é aplicável 
aos candidatos a condutor das categorias C1 e C1E;

1.1.2 - O estado das rodas, porcas, guarda-lamas, jane-
las, para-brisas, limpa para-brisas e dos fluidos do veículo, 
designadamente do óleo do motor, do líquido de arrefeci-
mento e do líquido de lavagem do para-brisas;

1.1.3 - A pressão do ar, reservatórios do ar e a sus-
pensão.

1.2 - Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 
elementos:

1.2.1 - Sistema de direção;
1.2.2 - Sistema de travagem;
1.2.3 - Limitador de velocidade;
1.2.4 - Luzes, refletores, indicadores de mudança de 

direção e avisador sonoro;
1.2.5 - Leitura de mapas de estrada, traçar itinerários 

incluindo utilização de sistemas de navegação eletrónica 
(GPS).

1.3 - Procedimentos prévios:
1.3.1 - Ajustar o banco na medida do necessário a fim 

de encontrar a posição correta;
1.3.2 - Ajustar os espelhos retrovisores, cintos de se-

gurança e os apoios de cabeça, caso existam;
2 – […].
3 – […]:
3.1 – […].
3.2 – […].
3.3 – […].
3.4 – […].
3.5 – […].
3.6 – […].
3.7 – […].
3.8 – […].
3.9 – […].
3.10 – […].
3.11 – […].
3.12 – […].
3.13 – […].
3.14 – Condução segura e eficiente em termos de con-

sumo de energia: Conduzir de forma que garanta a segu-
rança e reduzir o consumo de combustível e as emissões 
durante a aceleração, desaceleração, condução em subidas 
e descidas;

3.14.1 – Condução económica e ecológica, de forma 
segura e eficiente em termos de consumo de energia tendo 
em conta as rotações por minuto, mudança de velocidades, 
travagem e aceleração.

3.15 – […].
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II – […]

III – […]

IV – […]

V – […]

SECÇÃO VI

Conjunto compostos por um veículo da categoria B 
e reboque de massa máxima autorizada superior a 
750 kg, desde que a massa máxima do conjunto seja 
superior a 3500 kg e igual ou inferior a 4250 kg.
1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 - Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 

elementos:
1.1.1 - Estado de pneumáticos;
1.1.2 - Sistema de direção;
1.1.3 - Sistema de travagem;
1.1.4 - Fluidos: óleo do motor, líquido refrigerante e 

líquido de lavagem;
1.1.5 - Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança 

de direção;
1.1.6 - Sinais sonoros;
1.1.7 - Dispositivos específicos de travagem e aco-

plamento;
1.2 - Procedimentos prévios:
1.2.1 - Ajustamentos: banco do condutor e apoios de 

cabeça, caso existam, e cintos de segurança;
1.2.2 - Regulação de espelhos retrovisores;
1.2.3 - Confirmação das portas fechadas;
1.2.4 - Indicação de dispositivos de manutenção de 

rotina;
1.2.5 - Manobrar a alavanca de mudança de velocida-

des, a embraiagem e o travão de estacionamento, com o 
motor desligado;

2 - Aptidões:
2.1 - Exercícios de condução lenta, incluindo a marcha 

atrás;
2.2 - Atrelar e desatrelar o reboque;
2.2.1 - Controle do mecanismo de acoplamento, do 

sistema de travagem e as ligações elétricas;
2.3 - Importância do centro de gravidade e das forças 

centrífuga e centrípeta;
2.4 - Influência do vento sobre a trajetória do veículo, 

por efeito do volume do conjunto;
2.5 - Comportamento em caso de derrapagem e blo-

cagem de rodas;
2.6 - Precauções na condução por efeito da projeção 

de água e de lama;
2.7 - Características específicas do veículo:
2.7.1 - Comportamento em função do peso e dimensões;
2.7.2 - Má visibilidade para o condutor e para os outros 

utentes;
3 - Comportamento:
3.1 - Condução urbana e não urbana em situação de:
3.1.1 - Condução em vias de perfil, traçado e pavimento 

diversos;
3.1.2 - Características especiais da via pública;
3.1.3 - Sinalização;
3.1.4 - Início de marcha;
3.1.5 - Posição de marcha;
3.1.6 - Distâncias de segurança;
3.1.7 - Marcha em linha reta e em curva;

3.1.8 - Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.1.9 - Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das 

vias de trânsito;
3.1.10 - Condução em filas paralelas;
3.1.11 - Arranque e paragem no trânsito;
3.1.12 - Arranque após estacionamento e saídas de 

caminhos de acesso;
3.1.13 - Cruzamento de veículos, incluindo em passa-

gens estreitas;
3.1.14 - Cedência de passagem;
3.1.15 - Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.1.16 - Mudança de direção para a direita e para a 

esquerda;
3.1.17 - Inversão do sentido da marcha;
3.1.18 - Marcha atrás;
3.1.19 - Estacionamento;
3.2 - Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-

paradas: entrada e saída;
3.3 - Condução noturna e em condições ambientais 

adversas:
3.3.1 - Utilização das luzes;
3.3.2 - Adaptação da velocidade às condições de visi-

bilidade e ao estado de aderência do pavimento;
3.4 - Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.4.1 - Ver e ser visto;
3.4.2 - Olhar o mais longe possível;
3.4.3 - Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.4.4 - Procurar um ponto de fuga possível em caso 

de emergência;
3.4.5 - Atender ao ângulo morto;
3.5 - Avaliação da decisão mais ajustada à segurança 

considerando o menor risco: Tempo que medeia entre o 
aparecimento da situação e a ação;

3.6 - Desenvolvimento das capacidades de antecipação 
e previsão;

3.7 - Avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.8 - Ação; capacidades motoras;
3.9 - Técnicas de condução defensiva.

PARTE III
[…]

SECÇÃO I

[…]

1 - Os veículos a utilizar nas provas práticas do exame 
de condução podem ser de caixa manual ou de caixa au-
tomática.

2 - Os veículos de exame, com exceção dos veículos 
de duas rodas e dos veículos da categoria B1, devem estar 
equipados com:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […].

3 - Excetuam-se do disposto no número anterior os 
veículos da categoria B bem como os veículos tratores 
da categoria BE apresentados por candidatos em regime
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de autopropositura, que devem, pelo menos, possuir as 
seguintes características:

a) Lotação de quatro lugares;
b) Caixa fechada;
c) Travão de estacionamento ao alcance do examinador;
d) Capaz de atingir a velocidade de, pelo menos, 100 km/h.

4 - Os veículos de duas rodas a utilizar na prova prá-
tica do exame de condução devem estar equipados com 
um recetor do som do emissor instalado no veículo que 
transporta o examinador.

SECÇÃO II

[…]

1 – […]:
Categoria AM:
[…]

Categoria A1:
Motociclo da categoria A1 sem carro lateral, com uma 

potência não superior a 11 kW e uma relação potência/
peso não superior a 0,1 kW/kg, e capaz de atingir uma 
velocidade de, pelo menos, 90 km/h; se o motociclo for 
acionado por motor de combustão interna, a cilindrada do 
motor deve ser de, pelo menos, 120 cm3; se o motociclo for 
acionado por um motor elétrico, a relação potência/peso 
do veículo deve ser de, pelo menos, 0,08 kW/kg;

Categoria A2:
Motociclo sem carro lateral, com uma potência igual ou 

superior a 20 kW, mas que não exceda 35 kW e uma relação 
potência/peso não superior a 0,2 kW/kg; se o motociclo for 
acionado por um motor de combustão interna, a cilindrada 
do motor deve ser de, pelo menos, 400 cm3; se o motociclo 
for acionado por um motor elétrico, a relação potência/peso 
do veículo deve ser, pelo menos, de 0,15 kW/kg;

Categoria A:
Motociclo sem carro lateral, cuja massa sem carga seja 

superior a 180 kg, com uma potência igual ou superior 50 kW; 
se o motociclo for acionado por motor de combustão interna, 
a cilindrada do motor deve ser de, pelo menos, 600 cm3; se o 
motociclo for acionado por motor elétrico, a relação potên-
cia/peso do veículo deve ser de, pelo menos, 0,25 kW/kg;

Categoria B1:
[…]

Categoria B:
[…]

Categoria BE:
[…]

Categoria C1:
[…]

Categoria C:
Veículo da categoria C com uma massa máxima autorizada 

não inferior a 12 000 kg, um comprimento mínimo de 8 m, 
uma largura mínima de 2,40 m e capaz de atingir uma veloci-

dade de, pelo menos, 80 km/h; equipado com travões antiblo-
queio, sistema de transmissão que permita a seleção manual 
das mudanças pelo condutor e equipamento de registo nos 
termos do Regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 
20 de dezembro de 1985; devendo o compartimento de carga 
consistir numa caixa fechada cujas largura e altura sejam pelo 
menos iguais às da cabina; o veículo deve ser apresentado 
com um mínimo de 10 000 kg de massa real total;

Categoria C1E:
[…]

Categoria CE:
Veículo articulado ou um conjunto composto por um veí-

culo de exame da categoria C e um reboque com compri-
mento mínimo de 7,5 m, devendo, quer o veículo articulado 
quer o conjunto, possuir uma massa máxima autorizada 
não inferior a 20 000 kg, comprimento mínimo de 14 m 
e largura de, pelo menos, 2,40 m, podendo atingir uma 
velocidade de, pelo menos, 80 km/h; estar equipados com 
travões antibloqueio, sistema de transmissão que permita a 
seleção manual das mudanças pelo condutor e equipamento 
de registo nos termos do Regulamento (CEE) n.º 3821/85, 
do Conselho, de 20 de dezembro de 1985; o compartimento 
de carga deve consistir numa caixa fechada cujas largura 
e altura sejam, pelo menos, iguais às da cabina; quer o 
veículo articulado quer o conjunto devem ser apresen-
tados com um mínimo de 15 000 kg de massa real total.

Categoria D1:
[…]

Categoria D:
[…]

Categoria D1E:
[…]

Categoria DE:
[…]»

ANEXO II

(a que se refere o artigo 8.º)

REGULAMENTO DA HABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUZIR

TÍTULO I
Títulos de condução

CAPÍTULO I

Cartas e licenças de condução

Artigo 1.º
Títulos de condução

1 - A carta de condução prevista no n.º 4 do artigo 121.º 
do Código da Estrada, obedece ao modelo constante do 
anexo I do presente Regulamento, do qual faz parte in-
tegrante.



1938  Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014 

  

2 - A licença de condução prevista no n.º 5 do ar-
tigo 121.º do Código da Estrada obedece ao modelo 
constante do anexo II do presente Regulamento, do qual 
faz parte integrante. 

Artigo 2.º
Competência para emissão e revogação dos títulos de condução

1 - Os títulos de condução, com exceção dos títulos para 
a condução de veículos pertencentes às forças militares e de 
segurança, são emitidos, revogados e cancelados pelo Ins-
tituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), nos 
termos do Código da Estrada e do presente regulamento. 

2 - A emissão de um título de condução pelo IMT, I.P., 
determina a revogação automática do título anteriormente 
emitido com o mesmo número.

3 - Entende-se não ser portador de título de condução, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 85.º do 
Código da Estrada, o condutor que se faça acompanhar 
de uma carta de condução revogada.

4 - O IMT, I.P., apenas pode emitir carta de condução 
nacional por troca, substituição ou revalidação de título 
de condução emitido por outro Estado-membro da União 
Europeia ou do espaço económico europeu após ter pre-
viamente confirmado, junto do respetivo Estado emissor, 
a autenticidade e validade do título.

5 - Sem prejuízo do disposto no Código da Estrada 
quanto à apreensão dos títulos de condução para cumpri-
mento de sanção acessória de proibição ou de inibição 
de conduzir, sempre que o condutor esteja na posse de 
duas ou mais cartas de condução emitidas por diferentes 
Estados membros da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu, as autoridades competentes procedem 
à apreensão:

a) Do título mais recente, se os dois títulos forem es-
trangeiros ou um estrangeiro e outro, a carta de condução 
nacional;

b) Do título mais antigo se ambos forem nacionais.

6 - O título apreendido nos termos do número anterior 
é remetido ao IMT, I.P., que:

a) Procede à sua inutilização, se for um título nacional; ou 
b) Remete o título à entidade emissora, se for título 

estrangeiro, com indicação dos motivos determinantes 
da apreensão.

Artigo 3.º
Cartas de condução

1 - A carta de condução é única e contém averbadas 
todas as categorias de veículos que habilita o seu titular 
a conduzir. 

2 - Sem prejuízo do estabelecido nas disposições re-
lativas à homologação de veículos, a carta de condução 
habilita a conduzir uma ou mais das seguintes categorias 
de veículos:

a) AM – veículos a motor de duas ou três rodas, com 
exceção dos velocípedes a motor, e quadriciclos ligeiros, 
dotados de velocidade máxima limitada, por construção, 
a 45 km/h e caracterizados por: 

i) Sendo de duas rodas, por um motor de combustão 
interna de cilindrada não superior a 50 cm3, ou cuja po-
tência nominal máxima contínua não seja superior a 4 kW, 
se o motor for elétrico; 

ii) Sendo de três rodas, por um motor de ignição co-
mandada, de cilindrada não superior a 50 cm3, ou por 
motor de combustão interna cuja potência útil máxima 
não seja superior a 4 kW, ou ainda cuja potência nominal 
máxima contínua não seja superior a 4 kW, se o motor 
for elétrico;

iii) Sendo quadriciclos, por motor de ignição coman-
dada, de cilindrada não superior a 50 cm3 ou ainda cuja 
potência nominal máxima contínua não seja superior a 
4 kW, se o motor for elétrico ou de combustão interna, 
cuja massa sem carga não exceda 350 kg.

b) A1 – motociclos de cilindrada não superior a 125 cm3,
de potência máxima até 11 kW e relação peso/potência não 
superior a 0,1 kW/kg, e triciclos com potência máxima 
não superior a 15 kW;

c) A2 – motociclos de potência máxima não superior 
a 35 kW, relação peso/potência inferior a 0,2 kW/kg, não 
derivados de versão com mais do dobro da sua potência 
máxima;

d) A – motociclos, com ou sem carro lateral e triciclos 
a motor; 

e) B1 – quadriciclos de potência não superior a 15 kW 
e cuja massa máxima sem carga, excluindo a massa das 
baterias para os veículos elétricos, não exceda 400 kg ou 
550 kg, consoante se destine respetivamente ao transporte 
de passageiros ou de mercadorias;

f) B - veículos a motor com massa máxima autorizada 
não superior a 3 500 kg, concebidos e construídos para 
transportar um número de passageiros não superior a oito, 
excluindo o condutor, a que pode ser atrelado um reboque 
com massa máxima até 750 kg ou, sendo esta superior, 
desde que a massa máxima do conjunto formado não 
exceda 3 500 kg;

g) BE – conjuntos de veículos acoplados compostos 
por um veículo trator da categoria B e um reboque ou 
semirreboque com massa máxima autorizada não superior 
a 3 500 kg; 

h) C1 – veículos a motor diferentes dos das catego-
rias D1 ou D, com massa máxima autorizada superior a 
3 500 kg e inferior a 7 500 kg, concebidos e construídos 
para transportar um número de passageiros não superior 
a oito, excluindo o condutor; a estes veículos pode ser 
atrelado um reboque com massa máxima autorizada não 
superior 750 kg;

i) C1E – conjuntos de veículos acoplados, compos-
tos por um veículo trator da categoria C1 e reboque ou 
semirreboque com massa máxima autorizada superior a 
750 kg, desde que a massa máxima do conjunto formado 
não exceda 12 000 kg; conjuntos de veículos acoplados, 
compostos por um veículo trator da categoria B e reboque 
ou semirreboque com massa máxima autorizada superior a 
3 500 kg, desde que a massa máxima do conjunto formado 
não exceda 12 000 kg;

j) C – veículos a motor diferentes dos das categorias 
D1 e D, cuja massa máxima autorizada exceda 3 500 kg, 
concebidos e construídos para transportar um número de 
passageiros não superior a oito, excluindo o condutor; a 
estes veículos pode ser atrelado um reboque com massa 
máxima autorizada não superior a 750 kg; 

k) CE – conjuntos de veículos acoplados, compostos por 
veículo trator da categoria C e reboque ou semirreboque 
com massa máxima autorizada superior a 750 kg;

l) D1 – veículos a motor concebidos e construídos para 
o transporte de um número de passageiros não superior
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a 16, excluindo o condutor, com o comprimento máximo 
não superior a 8 m; a estes veículos pode ser atrelado um 
reboque com massa máxima autorizada não superior a 
750 kg;

m) D1E - conjuntos de veículos acoplados, compostos 
por veículo trator da categoria D1 e um reboque com 
massa máxima autorizada superior a 750 kg;

n) D – veículos a motor concebidos e construídos para 
o transporte de um número de passageiros superior a oito, 
excluindo o condutor; a estes veículos pode ser atrelado 
um reboque com massa máxima autorizada não superior 
a 750 kg; 

o) DE – conjuntos de veículos acoplados, compostos 
por veículo trator da categoria D e reboque com massa 
máxima autorizada superior a 750 kg. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, en-
tende-se por:

a) «Veículo a motor» o veículo com motor de propulsão 
utilizado normalmente para o transporte rodoviário de 
pessoas ou de mercadorias, incluindo os veículos ligados 
a uma catenária que não circulam sobre carris, designados 
de troleicarros, com exclusão dos tratores agrícolas;

b) «Motociclo» o veículo de duas rodas com ou sem carro 
lateral, dotado de motor de propulsão com cilindrada supe-
rior a 50 cm3 se o motor for de combustão interna ou que, 
por construção, exceda a velocidade máxima de 45 km/h;

c) «Triciclo» o veículo dotado de três rodas dispostas 
simetricamente e de motor de propulsão de cilindrada 
superior a 50 cm3 se for de combustão interna ou que, por 
construção, exceda a velocidade de 45 km/h;

d) «Massa máxima autorizada» o conjunto do peso do 
veículo em ordem de marcha e do peso máximo de carga 
admissível.

4 - As cartas de condução válidas, emitidas para as 
categorias indicadas no n.º 1 habilitam, ainda e respeti-
vamente, os seus titulares a conduzir:

a) Categoria AM: motociclos de cilindrada não superior 
a 50 cm3 e veículos agrícolas da categoria I;

b) Categoria A1: veículos da categoria AM;
c) Categoria A2: veículos das categorias AM e A1;
d) Categoria A: veículos das categorias AM, A1, A2;
e) Categoria B: 
i) Veículos da categoria AM; 
ii) Veículos da categoria A1, se o titular for maior de 

25 anos ou, não o sendo, se for titular da categoria AM 
ou de licença de condução de ciclomotores; 

iii) Triciclos a motor de potência superior a 15 kW, se 
o titular for maior de 21 anos; 

iv) Veículos da categoria B1; 
v) Veículos agrícolas das categorias I e II; 
vi) Máquinas industriais ligeiras; 

f) Categoria C: veículos da categoria C1, veículos 
agrícolas das categorias I, II e III e máquinas industriais 
pesadas;

g) Categoria D: veículos da categoria D1, veículos 
agrícolas das categorias I, II e III e máquinas industriais 
pesadas;

h) Categoria BE: Tratores agrícolas ou florestais com 
reboque ou com máquina agrícola ou florestal rebocada, 
desde que a massa máxima do conjunto não exceda 6 000 kg;

i) Categorias C1E, D1E: conjuntos de veículos acopla-
dos da categoria BE; conjuntos de máquinas acopladas 
compostos por um veículo trator ou máquina industrial 
com massa máxima autorizada superior a 3 500 kg e in-
ferior a 7 500 kg, e reboque ou semirreboque com massa 
máxima autorizada superior a 750 kg, não podendo a 
massa máxima do conjunto formado exceder 12 000 kg;

j) Categorias CE e DE: conjuntos de veículos acoplados 
das categorias C1E e D1E, respetivamente;

k) Categoria CE: conjuntos de veículos acoplados da 
categoria DE desde que o titular possua a categoria D.

5 - As categorias de veículos abrangidas pelas extensões 
de habilitação referidas no número anterior são também re-
gistadas na carta de condução, com exceção das categorias 
AM e A1 quando obtidas por extensão da categoria B.

Artigo 4.º
Substituição das cartas

A requerimento dos respetivos titulares, os serviços 
desconcentrados do IMT, I.P., substituem as cartas de 
condução com fundamento em:

a) Extravio, furto ou roubo;
b) Deterioração do original;
c) Alteração nos dados pessoais.

Artigo 5.º
Certificados emitidos pelas forças militares e de segurança

Os titulares de certificados emitidos pelas forças mili-
tares e de segurança válidos para a condução de veículos 
de categorias idênticas às referidas no n.º 2 do artigo 3.º 
podem requerer ao IMT, I.P., carta de condução válida 
para as correspondentes categorias, desde a obtenção dos 
mencionados certificados e até dois anos depois de:

a) Licenciados;
b) Terem baixa de serviço;
c) Passarem à reserva ou pré-aposentação;
d) Passarem à reforma ou aposentação.

Artigo 6.º
Menções adicionais e restritivas

1 - As menções adicionais e restritivas relativas ao 
condutor devem constar sob forma codificada no respetivo 
título de condução, diante da categoria a que respeitam, 
de acordo com o estipulado nos n.ºs 1 e 2 do artigo 127.º 
do Código da Estrada, mediante utilização dos códigos 
harmonizados da União Europeia ou nacionais, constantes 
da secção B do anexo I.

2 - Devem igualmente constar do título de condução os 
códigos inscritos no título estrangeiro quando houver lugar 
a troca por idêntico título nacional, bem como os inscritos 
nos certificados emitidos pelas forças militares e de segu-
rança, apresentados para obtenção de carta de condução.

3 - Sempre que o código se aplique a todas as categorias 
para as quais o condutor se encontra habilitado é apenas 
inscrito no ponto 12 da página 2 da carta de condução ou 
na página 2 da licença de condução.

4 - Os códigos 1 a 99 correspondem a códigos harmo-
nizados da União Europeia e os códigos 100 e seguintes, a 
códigos nacionais, sendo válidos apenas para a condução 
em território nacional.
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Artigo 7.º
Licenças de condução

1 - A licença de condução a que se refere o n.º 5 do 
artigo 121.º do Código da Estrada habilita o seu titular a 
conduzir tratores e máquinas agrícolas ou florestais.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, en-
tende-se por «trator agrícola ou florestal» o veículo com 
motor de propulsão dotado de rodas ou lagartas, com o 
mínimo de dois eixos, cuja função essencial resida na 
potência de tração, especialmente concebido para puxar, 
empurrar, suportar ou acionar alfaias, máquinas ou re-
boques destinados a utilizações agrícolas ou florestais e 
cuja utilização no transporte rodoviário ou a tração por 
estrada de veículos utilizados no transporte de pessoas ou 
mercadorias seja apenas acessória.

3 - A licença de condução de trator agrícola ou florestal 
habilita a conduzir uma ou mais das seguintes categorias 
de veículos:

a) Categoria I – motocultivadores com reboque ou 
retrotrem e tratocarros desde que a massa máxima do 
conjunto não exceda 2 500 kg;

b) Categoria II:
i) Tratores agrícolas ou florestais simples ou com 

equipamentos montados, desde que a massa máxima do 
conjunto não exceda 3 500 kg; 

ii) Tratores agrícolas ou florestais com reboque ou 
máquina agrícola ou florestal rebocada, desde que a massa 
máxima do conjunto não exceda 6 000 kg;

c) Categoria III – tratores agrícolas ou florestais com 
ou sem reboque e máquinas agrícolas pesadas.

4 - Os titulares de licença de condução de tratores agrí-
colas válida para veículos da categoria I estão habilitados 
a conduzir máquinas industriais com peso bruto não su-
perior a 2 500 kg.

5 - Os titulares de licença de condução de tratores agrí-
colas válida para veículos da categoria II estão habilitados 
a conduzir: 

a) Veículos agrícolas da categoria I;
b) Máquinas agrícolas ou florestais ligeiras de massa 

máxima autorizada não superior a 3 500 kg;
c) Tratocarros de massa máxima autorizada não supe-

rior a 3 500 kg.

6 - Os titulares de licença de condução de tratores agríco-
las válida para veículos da categoria III consideram-se ha-
bilitados para a condução de veículos das categorias I e II.

CAPÍTULO II

Outros títulos de condução

Artigo 8.º
Licença internacional de condução

1 - As licenças internacionais de condução, constan-
tes do anexo 10 da Convenção sobre Trânsito Rodoviá-
rio, de 23 de agosto de 1949, aprovada para adesão pelo 
Decreto -Lei n.º 39 904, de 13 de novembro de 1954, e do 
anexo n.º 7 da Convenção sobre Circulação Rodoviária de 
Viena, de 8 de novembro de 1968, ratificada pela Resolu-

ção da Assembleia da República n.º 107/2010, de 13 de 
setembro, são emitidas pelo IMT, I.P., ou pelo Automóvel 
Club de Portugal, nos termos do Decreto-Lei n.º 26080, 
de 22 de novembro de 1935, aos condutores titulares de 
carta de condução nacional ou emitida por outros Estados 
membros da União Europeia ou do espaço económico 
europeu que a requeiram.

2 - Os modelos das licenças internacionais de condução 
constam do anexo III ao presente regulamento, do qual 
fazem parte integrante. 

3 - O período máximo de validade de uma licença in-
ternacional de condução é de um ano contado da data em 
que é emitida, sem prejuízo de lhe ser fixado um período 
mais curto sempre que o termo da validade da carta de 
condução que a suporta ocorra em data anterior.

Artigo 9.º
Autorização temporária de condução

1 - O centro de exames de condução emite a autori-
zação temporária de condução aos examinandos por ele 
aprovados na prova prática e regista os dados dos exames 
no IMT, I.P.

2 - A autorização temporária de condução habilita os 
candidatos examinados a conduzir veículos da categoria 
para que foram aprovados até à emissão da respetiva carta 
ou licença de condução.

3 - A autorização temporária de condução contém os 
dados de identificação do condutor e a categoria ou cate-
gorias de veículos que habilita a conduzir e obedece ao 
modelo aprovado por despacho do presidente do conselho 
diretivo do IMT, I.P.

4 - O período máximo de validade da autorização tem-
porária de condução é de 90 dias contado da data da sua 
emissão, durante o qual deve ser emitida a carta ou licença 
de condução.

Artigo 10.º 
Licenças especiais de condução de ciclomotores

1 - As licenças especiais de condução de ciclomotores, 
previstas na alínea f) do n.º 1 do artigo 125.º do Código 
da Estrada, obedecem ao modelo constante da secção A 
do anexo IV do presente Regulamento, do qual faz parte 
integrante, e são emitidas pelo IMT, I.P., a indivíduos 
com idade não inferior a 14 anos e que ainda não tenham 
completado os 16 anos que as requeiram e satisfaçam as 
seguintes condições:

a) Apresentem autorização da pessoa que sobre eles 
exerça o poder paternal, do modelo aprovado por des-
pacho do presidente do conselho diretivo do IMT, I.P., 
acompanhada de cópia do documento de identificação 
do candidato;

b) Apresentem atestado médico comprovativo da apti-
dão física e mental exigida ao exercício da condução;

c) Apresentem certificado escolar de frequência, no 
mínimo, do 7.º ano de escolaridade, com aproveitamento 
no ano letivo anterior;

d) Sejam aprovados em exame de condução, após fre-
quência de ação especial de formação ministrada por 
entidade autorizada para o efeito pelo IMT, I.P.

2 - O programa de formação, a sua duração bem como 
os requisitos a preencher pelas entidades formadora e 
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examinadora, são definidos por portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da administração 
interna, dos transportes e da educação e ciência.

3 - [Revogado].
4 - As licenças de condução referidas no n.º 1 caducam 

quando o seu titular complete 16 anos de idade. 
5 - Nos seis meses subsequentes à caducidade do 

título, pode ser requerida, no serviço desconcentrado 
do IMT, I.P., da área da residência do titular, a emissão 
de carta de condução da categoria AM com dispensa 
de exame. 

6 - A licença de condução é cancelada pelo IMT, I.P.:

a) Quando se verificar que o seu titular praticou infra-
ção rodoviária sancionada com pena acessória de proibi-
ção ou inibição de conduzir;

b) Seis meses após o seu titular completar os 16 anos 
de idade.

Artigo 11.º 
Licença especial de condução

1 - A licença especial de condução prevista na alínea g)
do n.º 1 do artigo 125.º do Código da Estrada obedece ao 
modelo constante da secção B do anexo IV e é emitida 
a favor de: 

a) Membro do corpo diplomático ou cônsul de carreira 
acreditado junto do Governo Português, ou membro do 
pessoal administrativo e técnico de missão estrangeira 
que não seja português nem tenha residência permanente 
em Portugal; 

b) Membro de missões militares estrangeiras acredi-
tadas em Portugal;

c) Cônjuge e descendentes em 1.º grau dos membros 
a que se referem as alíneas anteriores desde que sejam 
estrangeiros, com eles residam e tal esteja previsto nos 
acordos ou convenções aplicáveis. 

2 - A licença referida no n.º 1 é requerida através dos 
serviços competentes dos Ministérios dos Negócios Es-
trangeiros ou da Defesa Nacional, devendo o pedido 
referir o nome completo do requerente, o cargo desem-
penhado e o seu domicílio em Portugal, e ser acompa-
nhado de fotocópia da licença de condução estrangeira, 
autenticada pelos serviços competentes do organismo 
solicitante.

3 - No caso de se tratar de cônjuge ou descendente de 
elemento de missão, deve ser indicado o cargo por este 
desempenhado.

4 - A licença especial de condução apenas pode ser 
emitida para as categorias AM, A1, A2, A, B, B1 e BE 
e refere o título de condução estrangeiro que a suporta 
e com ele deve ser exibida sempre que solicitado pelas 
entidades fiscalizadoras.

5 - No termo da sua missão em Portugal, o titular deve 
devolver a licença ao ministério através do qual a solicitou, 
que a remete ao IMT, I.P., para cancelamento. 

Artigo 12.º 
Autorização especial de condução

1 - A autorização especial de condução prevista na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 125.º do Código da Estrada 
obedece ao modelo constante da secção C do anexo IV.

2 - A autorização especial de condução é concedida pelo 
IMT, I.P., a estrangeiros não domiciliados em Portugal 
habilitados com título de condução emitido por país com 
o qual não exista acordo de reconhecimento mútuo de 
títulos de condução.

3 - A autorização referida no número anterior tem a 
validade máxima de 185 dias por ano civil, o qual nunca 
pode exceder o prazo de validade do título estrangeiro 
que a suporta.

Artigo 13.º 
Títulos de condução estrangeiros

1 - Os títulos de condução emitidos por Estados mem-
bros da União Europeia ou do espaço económico euro-
peu são reconhecidos em Portugal para a condução das 
categorias de veículos a que habilitam, com as restrições 
deles constantes, desde que:

a) Se encontrem válidos;
b) Os seus titulares tenham a idade exigida em Portugal 

para a obtenção de carta de condução equivalente. 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior:

a) Os títulos de condução que se encontrem apreen-
didos, suspensos, caducados ou cassados por força de 
disposição legal, decisão administrativa ou sentença 
judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou noutro 
Estado-membro da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu;

b) Os títulos de condução emitidos por Estado-membro 
da União Europeia ou do espaço económico europeu a 
cujo titular tenha sido aplicada, em território nacional, 
uma sanção de inibição de conduzir ainda não integral-
mente cumprida, ou cujo título tenha sido cassado em 
Portugal.

3 - Os títulos de condução referidos no n.º 1 que men-
cionem prazo de validade e cujos titulares tenham residên-
cia habitual em Portugal, após caducarem, são revalidados 
nos termos e com os requisitos exigidos na lei portuguesa 
para os títulos nacionais. 

4 - É fixado o prazo de validade administrativa de dois 
anos, a partir da data em que o seu titular fixe residência 
em território nacional, aos títulos de condução emitidos 
por Estados membros da União Europeia ou do espaço 
económico europeu que não mencionem termo de vali-
dade.

5 - Findo o prazo referido no número anterior, o título 
deve ser revalidado nos termos e com os requisitos exigi-
dos na lei portuguesa para os títulos nacionais.

6 - As condições impostas no n.º 1 são aplicáveis a 
todos os títulos de condução que habilitem a conduzir 
em Portugal.

Artigo 14.º 
Troca de títulos estrangeiros

1 - Os condutores portadores de títulos de condução 
estrangeiros válidos que habilitem a conduzir em Portugal 
e com residência habitual em território nacional podem 
requerer a sua troca por carta de condução portuguesa 
para as categorias de veículos para que se encontrem 
habilitados.
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2 - Só podem ser trocados os títulos de condução defi-
nitivos de modelo aprovado pelo respetivo país emissor, 
devendo o processo ser instruído com: 

a) Documento legal de identificação pessoal válido;
b) Comprovativo de residência ou da condição de es-

tudante em território nacional;
c) Declaração que ateste a validade do título de condu-

ção emitida pelo respetivo serviço emissor ou pela embai-
xada do país de origem do título quando este não pertencer 
à União europeia ou ao espaço económico europeu.

3 - O título de condução estrangeiro apreendido em 
Portugal em consequência de crime ou contraordenação 
rodoviária só pode ser trocado por carta de condução na-
cional após cumprimento da pena de proibição ou inibição 
de conduzir imposta ao condutor.

4 - O título de condução estrangeiro deve ser remetido 
à autoridade emissora com indicação do número e data de 
emissão da carta portuguesa pela qual foi trocado.

5 - Em caso de perda ou furto do título emitido por 
Estado-membro da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu em território nacional, pode ser emitida 
carta de condução portuguesa mediante a apresentação 
de certidão do título extraviado, emitida pela autoridade 
estrangeira competente, acompanhada dos documentos 
referidos no n.º 2.

6 - Na carta de condução concedida por troca, bem 
como em qualquer revalidação ou substituição posterior, 
são registados o número do título estrangeiro que lhe deu 
origem e o respetivo Estado emissor. 

7 - Não obstante os averbamentos constantes do tí-
tulo estrangeiro, as disposições nacionais relativas a 
prazos de validade e de aptidão física, mental e psico-
lógica dos condutores são exigidas para a emissão de 
carta de condução portuguesa por troca, substituição 
ou revalidação daquele título, sendo as condições de 
aptidão do condutor, verificadas antes da emissão do 
título nacional. 

CAPÍTULO III

Deveres do condutor e validade
dos títulos de condução

Artigo 15.º 
Deveres do titular

1 - O titular de carta, licença ou de qualquer outro título 
de condução deve respeitar as restrições, adaptações ou 
limitações que lhe foram impostas, relativas ao condutor, 
ao veículo ou às condições de circulação, registadas no 
título de condução de forma codificada, nos termos da 
secção B do anexo I.

2 - Sempre que mudem de residência, os titulares de 
cartas ou de licenças de condução devem, no prazo de 
60 dias, requerer substituição dos respetivos títulos por 
novos com a residência atualizada.

3 - Os condutores portadores de títulos de condução 
emitidos por Estado-membro da União Europeia ou do 
espaço económico europeu que fixem residência em Por-
tugal devem, nos 60 dias subsequentes, comunicar esse 
facto ao serviço desconcentrado do IMT, I.P., da área da 
nova residência. 

Artigo 16.º 
Validade dos títulos de condução

1 - Os títulos de condução têm o prazo de validade 
neles registado.

2 - O termo de validade das cartas e das licenças de 
condução ocorre nas datas em que os seus titulares per-
façam as seguintes idades:

a) Titulares das categorias AM, A1, A2, A, B1, B, BE 
e de licenças de condução: 30, 40, 50, 60, 65 e 70 anos e, 
posteriormente, de 2 em 2 anos;

b) Titulares das categorias C1, C1E, C, CE e ainda das 
categorias B e BE se exercerem a condução de ambulân-
cias, de veículos de bombeiros, de transporte de doentes, 
de transporte escolar, de transporte coletivo de crianças 
e de automóveis ligeiros de passageiros de aluguer: 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos e, posteriormente, 
de 2 em 2 anos;

c) Titulares das categorias D1, D1E, D e DE: 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

3 - Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do nú-
mero anterior, o termo de validade das cartas de condução 
das categorias C1, C1E, C e CE, obtidas antes dos 20 anos 
de idade nos termos de diploma próprio, ocorre na data 
em que os seus titulares completem os 20 anos.

4 - A validade dos títulos de condução depende ainda 
da manutenção pelo seu titular das condições mínimas de 
aptidão física, mental e psicológica.

5 - O disposto no n.º 2 não prejudica a imposição de 
períodos de validade mais curtos, determinados pela ne-
cessidade de submissão antecipada do condutor a avalia-
ção da aptidão física, mental ou psicológica.

6 - As licenças especiais de condução têm validade 
correspondente à do título estrangeiro que lhe serviu de 
origem, até ao limite máximo de três anos.

7 - A validade das cartas de condução das categorias 
D1, D1E, D e DE termina no dia anterior à data em que os 
seus titulares completem 65 anos de idade, não podendo 
ser revalidadas a partir dessa data.

Artigo 17.º
Revalidação dos títulos de condução

1 - A revalidação dos títulos de condução fica con-
dicionada ao preenchimento e comprovação pelos seus 
titulares dos seguintes requisitos:

a) Condições mínimas de aptidão física e mental, com-
provadas por atestado médico;

b) Condições mínimas de aptidão psicológica sempre 
que exigida, comprovada por certificado de avaliação 
psicológica;

c) Residência habitual em território nacional; ou
d) Condição de estudante em território nacional há, 

pelo menos, 185 dias.

2 - Estão dispensados de revalidar os títulos de condu-
ção aos 30 anos de idade, os condutores das categorias 
AM, A1, A2, A, B1, B e BE e os titulares de licenças 
de condução que os tenham obtido com idade igual ou 
superior a 25 anos.

3 - Na revalidação das cartas de condução das cate-
gorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, e ainda das 
categorias B e BE cujos titulares exerçam a condução de 
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ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transportes 
de doentes, de transporte escolar, de transporte coletivo 
de crianças e de automóveis ligeiros de passageiros de 
aluguer efetuadas a partir dos 25 anos, é obrigatória a 
comprovação das condições mínimas de aptidão física e 
mental, através da junção do atestado médico referido na 
alínea a) do n.º 1.

4 - O disposto no número anterior é também apli-
cável nas revalidações das cartas de condução das ca-
tegorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE e das licenças de 
condução cujos titulares tenham idade igual ou superior 
a 50 anos.

5 - Na revalidação das cartas de condução das cate-
gorias referidas no n.º 3, a apresentação do certificado 
de avaliação psicológica previsto na alínea b) do n.º 1 
só é exigível a partir da revalidação determinada para os 
50 anos de idade.

6 - A revalidação pode ser feita nos seis meses que 
antecedem o termo da validade do título.

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

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

9 - Devem ainda ser revalidados, nos termos do presente 
artigo, os títulos de condução emitidos por outro Estado-
-membro da União Europeia ou do espaço económico 
europeu, quando o seu titular tenha residência habitual 
em Portugal.

10 - A revalidação prevista no número anterior fica su-
jeita à aprovação em prova prática do exame de condução 
sempre que do título a revalidar conste ter sido obtido por 
troca por outro título emitido por Estado estrangeiro que 
o Estado Português não esteja obrigado a reconhecer por 
convenção ou tratado internacional.

TÍTULO II
Requisitos de obtenção dos títulos de condução

CAPÍTULO I

Requisitos gerais

Artigo 18.º
Condições de obtenção do título

1 - A obtenção de título de condução está condicionada 
ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) Ter a idade mínima exigida para a categoria de veí-
culo pretendida;

b) Dispor da aptidão física, mental e psicológica exigida 
para o exercício da condução da categoria de veículos a 
que se candidata;

c) Ter sido aprovado no exame de condução para a 
categoria ou categorias de veículos a que se candidata;

d) Não ser titular de carta de condução de igual catego-
ria emitida por outro Estado-membro da União Europeia 
ou do espaço económico europeu, salvo se entregar aquele 
título para troca por título nacional;

e) Não se encontrar a cumprir sanção acessória de 
proibição ou de inibição de conduzir ou medida de segu-

rança de interdição de concessão de carta de condução 
determinada por autoridade judicial ou administrativa 
portuguesa;

f  ) Ter decorrido o prazo legalmente estabelecido após 
cassação da carta de que foi titular para obtenção de novo 
título;

g) Não ser titular de outro título de condução emitido 
por Estado-membro da União Europeia ou do espaço eco-
nómico europeu que se encontre apreendido ou suspenso 
por um desses Estados;

h) Tendo sido titular de título de condução emitido por 
outro Estado-membro da União Europeia ou do espaço 
económico europeu, que se encontre anulado por decisão 
de autoridade estrangeira, ter decorrido o período durante 
o qual lhe estava vedado o direito de conduzir imposto 
pelo Estado que procedeu à anulação e desde que não seja 
possível obter novo título nesse Estado;

i) Ter residência habitual em território nacional ou 
condição de estudante em território nacional há, pelo 
menos, 185 dias.

2 - A condição constante da alínea b) do número ante-
rior é de observação permanente e a sua perda determina 
a caducidade do título de condução.

3 - A condição constante da alínea c) do n.º 1 é dispen-
sada na obtenção de cartas de condução das categorias A2 
e A quando o candidato prestar, em regime de autoproposi-
tura, a prova prática do exame de condução, em veículo da 
categoria a que pretende habilitar-se ou tenha frequentado 
ação de formação, cujo conteúdo e duração são fixados 
por despacho do presidente do conselho diretivo do IMT, 
I.P., desde que:

a) Sendo candidato à categoria A2, disponha de, pelo 
menos, dois anos de titularidade da carta de condução 
da categoria A1, obtida mediante exame de condução, 
descontado o tempo que tenha estado proibido ou inibido 
de conduzir;

b) Sendo candidato à categoria A, disponha de, pelo 
menos, dois anos de titularidade da carta de condução 
da categoria A2, descontado o tempo que tenha estado 
proibido ou inibido de conduzir.

4 - É cancelado o título de condução obtido com fun-
damento em falsas declarações ou pressupostos falsos ou 
afetados por erro.

Artigo 19.º 
Residência habitual

1 - Para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 
anterior, considera-se «residência habitual» o Estado onde 
o candidato ou condutor viva durante pelo menos 185 dias 
por ano civil, em consequência de vínculos pessoais e 
profissionais ou, na falta destes últimos, em consequência 
apenas dos primeiros, desde que sejam indiciadores de 
uma relação estreita com aquele local, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.

2 - Se os vínculos profissionais do candidato ou titu-
lar da carta de condução se situarem em local diferente 
daquele em que tem os seus vínculos pessoais e, por esse 
motivo, residir alternadamente em vários locais situados 
em dois ou mais Estados, considera-se que a sua residência 
habitual se situa no local em que tem os vínculos pessoais, 
desde que aí regresse regularmente.
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3 - A condição imposta no número anterior não é apli-
cável quando a deslocação para outro Estado seja devida 
ao cumprimento de missão de duração limitada.

4 - A frequência de universidade ou escola noutro Es-
tado não determina a obrigatoriedade de mudança de 
residência habitual.

5 - No caso de candidato ou titular da carta de con-
dução nacional, a residência habitual é a que consta do 
documento de identificação, devendo a mesma ser sempre 
coincidente com esta, sem prejuízo do disposto no n.º 2 
do artigo 15.º

Artigo 20.º
Idade

1 - Para obtenção de título de condução são necessárias 
as seguintes idades mínimas, de acordo com a habilitação 
pretendida:

a) Categorias AM, A1 e B1: 16 anos; 
b) Categorias A2, B, BE, C1 e C1E: 18 anos;
c) Categoria A: 

i) 24 ou 20 anos, desde que possua 2 anos de habilitação 
da categoria A2, descontado o tempo em que tenha estado 
proibido ou inibido de conduzir;

ii) 21 anos para triciclos a motor com potência superior 
a 15 kW.

d) Categorias C e CE: 21 ou 18 anos, desde que, neste 
caso, possua a carta de qualificação de motorista, obtida 
nos termos do Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de maio; 

e) Categorias D1 e D1E: 21 anos;
f  ) Categorias D e DE: 24, ou 21 ou 23 anos, desde 

que, nestes casos, possua a carta de qualificação de mo-
torista, obtida nos termos do Decreto-Lei n.º 126/2009, 
de 27 de maio.

2 - Para obtenção de licença de condução são neces-
sárias as seguintes idades mínimas, de acordo com a ha-
bilitação pretendida:

a) Veículos agrícolas da categoria I: 16 anos;
b) Veículos agrícolas das categorias II e III: 18 anos.

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anterio-
res, a aprendizagem pode iniciar-se nos seis meses que 
antecedem a idade mínima imposta para a categoria de 
veículos a que o candidato se habilita desde que cumpra 
os requisitos impostos em legislação própria. 

4 - A obtenção de título de condução por pessoa com 
idade inferior a 18 anos depende, ainda, de autorização 
escrita de quem sobre ela exerça o poder paternal. 

5 - Só podem conduzir veículos da categoria CE cuja 
massa máxima autorizada exceda 20000 kg os condutores 
que não tenham completado 65 anos de idade.

Artigo 21.º 
Outros requisitos de obtenção de cartas de condução

1 - Sem prejuízo dos restantes requisitos, a obtenção das 
categorias de carta de condução mencionadas nas alíneas 
seguintes depende ainda: 

a) Categorias C1, C, D1 e D, de titularidade de carta 
de condução válida para a categoria B;

b) Categorias BE, C1E, CE, D1E e DE, de titularidade 
de carta de condução válida para categorias B, C1, C, D1 
e D, respetivamente. 

2 - A condução de veículos com massa máxima autori-
zada superior a 3 500 kg e até 4 250 kg pode ser exercida 
por titulares de carta de condução da categoria B com mais 
de 21 anos e pelo menos 3 anos de habilitação naquela 
categoria desde que esses veículos:

a) Se destinem exclusivamente a fins de recreio ou a ser 
utilizados para fins sociais prosseguidos por organizações 
não comerciais;

b) Não permitam o transporte de mais de nove pas-
sageiros, incluindo o condutor, nem de mercadorias de 
qualquer natureza que não as indispensáveis à utilização 
que lhes for atribuída. 

3 - A condução de conjuntos de veículos compostos 
por um veículo trator da categoria B e um reboque com 
massa máxima autorizada superior a 750 kg, em que a 
massa máxima do conjunto assim formado seja superior 
a 3 500 kg e não exceda 4 250 kg, pode ser exercida por 
titulares de carta de condução da categoria B que tenham 
sido aprovados na prova prática específica cujo conteúdo 
programático consta da secção VI da parte II do anexo VII 
do presente Regulamento, do qual faz parte integrante.

CAPÍTULO II

Aptidão física, mental e psicológica

SECÇÃO I 

Princípios gerais

Artigo 22.º 
Classificação dos condutores

1 - Para efeitos da avaliação da aptidão física, mental 
e psicológica, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º, 
os candidatos a condutor e os condutores são classificados 
num dos seguintes grupos:

a) Grupo 1: candidatos ou condutores de veículos das 
categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, de ciclomotores 
e de tratores agrícolas;

b) Grupo 2: candidatos ou condutores de veículos 
das categorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, bem 
como os condutores das categorias B e BE que exerçam 
a condução de ambulâncias, de veículos de bombeiros, 
de transporte de doentes, de transporte escolar, de trans-
porte coletivo de crianças e de automóveis ligeiros de 
passageiros de aluguer.

2 - A classificação estabelecida no número anterior 
é aplicável aos candidatos e aos condutores quando da 
emissão ou revalidação dos respetivos títulos, consoante 
a categoria de veículos a que se pretendem habilitar ou 
estejam habilitados, bem como aos condutores das cate-
gorias B e BE que integrem o grupo 2.

3 - Quem, sendo apenas titular de carta de condução das 
categorias B e ou BE, conduzir ambulâncias, veículos de 
bombeiros, de transporte de doentes, de transporte esco-
lar, de transporte coletivo de crianças ou de automóveis 
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ligeiros de passageiros de aluguer, sem ter inscrito, na 
sua carta de condução, o código nacional 997 previsto na 
secção B do anexo I, é sancionado com a coima prevista 
no n.º 3 do artigo 123.º do Código da Estrada.

Artigo 23.º
Condições mínimas de aptidão física, mental e psicológica

1 - As condições mínimas de aptidão física, mental e 
psicológica exigidas aos candidatos e condutores constam, 
respetivamente, dos anexos V e VI do presente Regula-
mento, do qual fazem parte integrante.

2 - Não são aprovados em avaliação médica e psico-
lógica os candidatos ou condutores que não atinjam as 
condições mínimas fixadas.

Artigo 24.º 
Avaliação médica e psicológica

1 - Os candidatos e condutores do grupo 1 são subme-
tidos a avaliação médica e a avaliação psicológica sempre 
que recomendada na avaliação médica.

2 - Os candidatos e condutores do grupo 2 são submeti-
dos cumulativamente, a avaliação médica e psicológica.

3 - Os candidatos e condutores do grupo 1 mandados 
submeter a avaliação psicológica bem como os do grupo 2 
em que aquela avaliação é obrigatória só são considerados 
«aptos» após aprovação nas duas avaliações.

4 - Sempre que para a obtenção do título de condução 
seja exigida a submissão a avaliação psicológica, o mesmo 
é exigido para a respetiva revalidação, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do artigo 17.º

Artigo 25.º 
Competência para realizar a avaliação da aptidão

física, mental e psicológica

1 - A avaliação da aptidão física e mental dos candidatos 
e condutores dos grupos 1 e 2 é realizada por médicos no 
exercício da sua profissão. 

2 - É realizada por psicólogos no exercício da sua pro-
fissão:

a) A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos 
e condutores do grupo 2;

b) A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos e 
condutores do grupo 1 mandados submeter a esta avaliação 
pelo médico que realizou a avaliação física e mental.

3 - São efetuados pelo IMT, I.P., ou por entidade por 
este designada e, para este efeito, reconhecida pela Ordem 
dos Psicólogos, os exames psicológicos:

a) Determinados ao abrigo dos n.ºs 1 e 5 do artigo 129.º 
do Código da Estrada;

b) De candidatos a condutor que tenham sido titulares 
de carta ou licença de condução cassada nos termos do 
n.º 7 do artigo 101.º do Código Penal ou do artigo 148.º 
do Código da Estrada;

c) Em sede de recurso interposto por examinando con-
siderado «Inapto» em avaliação psicológica realizada nos 
termos do n.º 2;

d) De candidatos ou condutores dos grupos 1 e 2 man-
dados submeter a avaliação psicológica pela autoridade 
de saúde;

e) De candidatos ou condutores considerados «aptos» 
com restrições impostas em avaliação psicológica anterior 
feita pelo IMT, I.P.

4 - É exclusivamente realizada por junta médica, cons-
tituída para o efeito na região de saúde da área de resi-
dência do recorrente e cuja composição, atribuições e 
funcionamento são aprovados por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da saúde, a avaliação 
médica necessária à análise do recurso interposto do re-
sultado de «Inapto» obtido em avaliação feita por médico 
no exercício da sua profissão.

5 - Caso o examinando seja considerado «Apto» com 
restrição que imponha prazo de avaliação médica ou psi-
cológica mais curto, determinado por junta médica ou 
pelo IMT, I.P., a nova avaliação médica ou psicológica é 
realizada pela entidade que impôs aquela restrição.

6 - Qualquer outra restrição imposta ao candidato ou 
condutor, por autoridade de saúde, por junta médica ou 
pelo IMT, I.P., só pode ser retirada após nova avaliação 
realizada pela entidade que a impôs.

7 - Os condutores que solicitem a emissão de carta de 
condução, nos termos do artigo 5.º, podem apresentar 
atestado médico e certificado de avaliação psicológica 
emitidos por serviço competente da força militar ou de 
segurança a que pertençam.

Artigo 26.º
Modelos

1 - Por despacho conjunto do presidente do conselho 
diretivo do IMT, I.P., e do diretor-geral da Saúde são 
aprovados os conteúdos do relatório de avaliação física 
e mental e do atestado médico.

2 - Por despacho do presidente do conselho diretivo do 
IMT, I.P., e do diretor-geral da Saúde são aprovados os 
modelos e os conteúdos do relatório de avaliação psico-
lógica e do certificado de avaliação psicológica.

3 - Os despachos referidos nos números anteriores 
dão divulgados nos sítios da Internet do IMT, I.P., e da 
Direção-Geral da Saúde.

SECÇÃO II 

Avaliação médica

Artigo 27.º 
Exames médicos

1 - O exame médico destina-se a avaliar as condições 
físicas e mentais de candidatos ou condutores de acordo 
com o estabelecido no anexo V.

2 - Os condutores com idade igual ou superior a 70 anos 
que pretendam revalidar o seu título de condução devem 
apresentar ao médico que os avaliar relatório do seu mé-
dico assistente, no qual conste informação detalhada sobre 
os seus antecedentes clínicos, designadamente de doenças 
cardiovasculares e neurológicas, diabetes e de perturba-
ções do foro psiquiátrico, sempre que a avaliação médica 
não for efetuada pelo seu médico assistente.

3 - Os médicos podem solicitar aos examinandos exa-
mes complementares de diagnóstico e pareceres de qual-
quer especialidade médica ou exame psicológico que 
considerem necessários para a instrução e fundamentação 
da sua decisão.
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4 - Durante o exame, o médico que o efetuar deve preen-
cher o relatório referido no n.º 1 do artigo anterior.

5 - Finda a avaliação, é emitido o atestado médico 
referido no n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 28.º 
Outros exames 

1 - Qualquer médico que, no decurso da sua atividade 
clínica, detete condutor que sofra de doença ou deficiência, 
crónica ou progressiva, ou apresente perturbações do foro 
psicológico suscetíveis de afetar a segurança na condução 
deve notificar o facto à autoridade de saúde da área da 
residência do condutor, sob a forma de relatório clínico 
fundamentado e confidencial.

2 - A autoridade de saúde notifica o condutor para, na 
data e na hora designadas, se apresentar na unidade de 
saúde pública da área da residência do condutor a fim de 
ser submetido a exame médico.

3 - Caso o condutor não compareça e não justifique a 
sua falta, a unidade de saúde pública informa o IMT, I.P., 
da ocorrência no prazo de 10 dias. 

4 - O procedimento constante dos números anteriores é 
ainda aplicável à avaliação médica determinada ao abrigo 
dos n.ºs 1 e 5 do artigo 129.º do Código da Estrada.

SECÇÃO III

Avaliação psicológica 

Artigo 29.º 
Exames psicológicos

1 - O exame psicológico destina-se a avaliar as áreas 
percetivo-cognitiva, psicomotora e psicossocial relevantes 
para o exercício da condução ou suscetíveis de influenciar 
o seu desempenho, de acordo com o anexo VI.

2 - Durante a avaliação psicológica, o psicólogo que 
a efetuar deve preencher o relatório referido no n.º 2 do 
artigo 26.º

3 - Finda a avaliação psicológica, é emitido um cer-
tificado de avaliação psicológica, referido no n.º 2 do 
artigo 26.º

4 - Quando o candidato ou condutor for considerado 
«inapto» na avaliação psicológica, o psicólogo que a ti-
ver efetuado deve enviar ao serviço competente do IMT, 
I.P., sob forma confidencial, cópias do relatório e do 
certificado de avaliação psicológica referidos no n.º 2 
do artigo 26.º

Artigo 30.º
Outros exames psicológicos

1 - O psicólogo que, no decurso da sua atividade, detetar 
condutor que sofra perturbações do foro psicológico ou 
mental suscetíveis de afetar a segurança na condução, deve 
notificar o facto ao serviço competente do IMT, I.P., sob 
a forma de relatório fundamentado e confidencial.

2 - São também submetidos a exame psicológico os 
candidatos a condutores de qualquer categoria de veículos 
que tenham sido titulares de carta ou licença de condução 
cassada nos termos do n.º 7 do artigo 101.º do Código 
Penal ou do artigo 148.º do Código da Estrada.

SECÇÃO IV

Atestado médico e certificado de avaliação psicológica

Artigo 31.º 
Emissão do atestado médico e do certificado

de avaliação psicológica

1 - O atestado médico e o certificado de avaliação 
psicológica são emitidos respetivamente pelo médico e 
pelo psicólogo e contêm a menção de «Apto» ou «Inapto», 
consoante o caso, e a indicação, nos casos de «Apto» e 
se existirem, das restrições impostas ao condutor e ou 
adaptações do veículo.

2 - O candidato ou o condutor da categoria B que tenha 
requerido o grupo 2 e cujas limitações físicas, mentais ou 
psicológicas não lhe permitam pertencer àquele grupo 
pode ser aprovado para o grupo 1 se reunir as condições 
mínimas exigidas para este grupo, devendo, neste caso, o 
atestado médico e ou o certificado de avaliação psicológica 
mencionar «Inapto para o grupo 2».

3 - O atestado médico bem como o certificado de ava-
liação psicológica com menção de «Apto» têm a validade 
de seis meses contados da data da sua emissão.

4 - A inscrição na escola de condução ou a marcação 
do exame de condução para os candidatos em regime de 
autopropositura só podem ser efetuadas durante o período 
de validade daqueles documentos. 

5 - O examinando considerado «inapto» em avaliação 
médica ou psicológica só pode ser submetido a qualquer 
daquelas avaliações passados seis meses, ficando impe-
dido de conduzir até ser considerado «apto», ainda que a 
sua carta de condução se encontre válida.

Artigo 32.º 
Recursos

1 - O candidato ou condutor considerado «Inapto» 
pode apresentar recurso da decisão no prazo de 30 dias 
após a emissão do atestado médico ou do certificado de 
avaliação psicológica.

2 - O recurso do resultado da avaliação médica e ou 
psicológica deve ser dirigido para:

a) A junta médica, constituída nos termos fixados no 
n.º 4 do artigo 25.º, quando a inaptidão se deva a repro-
vação no exame médico;

b) O IMT, I.P., quando a inaptidão se deva a reprovação 
no exame psicológico. 

3 - A junta médica ou o IMT, I.P., notificam o recorrente 
para comparecer na data e local designados.

4 - Caso o recorrente não compareça à avaliação mé-
dica e não justifique a falta com motivo atendível, a junta 
médica informa o IMT, I.P., do facto no prazo de 10 dias 
úteis.

5 - A junta médica pode solicitar exames complemen-
tares de diagnóstico e pareceres de qualquer especialidade 
médica ou exame psicológico que considere necessários 
para fundamentar a sua decisão e marcar prazo para o 
examinando obter e apresentar os elementos solicitados. 

6 - Findo o prazo referido no número anterior sem que 
sejam apresentados os relatórios e pareceres solicitados, 
o processo é arquivado, devendo a junta médica informar 
o IMT, I.P., do arquivamento, no prazo de 10 dias úteis. 



Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014  1947

  

7 - Ao examinando considerado «Apto» em junta mé-
dica ou pelo IMT, I.P., é emitido novo atestado médico 
ou certificado de avaliação psicológica, donde constem 
aquele resultado e as eventuais restrições/adaptações do 
veículo que lhe sejam impostas.

8 - O examinando considerado «Inapto» em junta mé-
dica ou pelo IMT, I.P., pode, passados seis meses, ou no 
prazo que lhe for fixado, requerer nova avaliação junto 
daquelas entidades.

9 - O condutor considerado «Inapto» em junta mé-
dica ou pelo IMT, I.P., fica impedido de conduzir até ser 
considerado «Apto», ainda que a sua carta de condução 
esteja válida.

CAPÍTULO III

Exame de condução

SECÇÃO I

Admissão e composição do exame de condução

Artigo 33.º 
Admissão a exame de condução 

1 - Só podem ser admitidos a exame de condução os 
candidatos que preencham os requisitos previstos nas 
alíneas a), b), e), f), g), h) e i) do n.º 1 do artigo 18.º

2 -  A admissão a exame de condução depende ainda 
de propositura por escola de condução, exceto para os 
veículos das categorias:

a) AM;
b) A1, se for titular da categoria B;
c) A2 e A, se for titular há mais de dois anos, respeti-

vamente, das categorias A1 e A2; 
d) BE;
e) C e CE propostos por entidade reconhecida para o 

efeito, na qual tenham frequentado com aproveitamento 
o curso de formação a que se refere a alínea d) do n.º 1 
do artigo 20.º;

f  ) D1, D1E, D e DE propostos por empresa de trans-
porte público de passageiros na qual tenham frequentado 
com aproveitamento curso de formação adequado, minis-
trado de harmonia com programa aprovado pelo IMT, I.P., 
desde que tenham vínculo laboral com aquela empresa, 
ou por entidade reconhecida para o efeito, na qual tenham 
frequentado com aproveitamento o curso de formação a 
que se referem as alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 20.º;

g) Categorias I, II e III de tratores agrícolas que tenham 
frequentado curso adequado em centro de formação pro-
fissional.

3 - Estão ainda dispensados da propositura a exame 
por escola de condução:

a) Os titulares de licença de condução estrangeira cuja 
troca por idêntico título nacional não seja autorizada nos 
termos do artigo 128.º do Código da Estrada;

b) Os titulares de título de condução cujo prazo de va-
lidade tenha expirado há mais de dois anos sem que tenha 
havido revalidação, nos termos do artigo 17.º;

c) Os titulares de título de condução caducado por 
reprovação na avaliação médica ou psicológica, nos ter-
mos da alínea b) do n.º 1 do artigo 130.º do Código da 
Estrada;

d) Os titulares de certificado de condução emitido pelas 
forças militares e de segurança que não tenham requerido 
a sua equivalência a carta de condução, nos termos do 
artigo 5.º;

e) Os titulares de carta de condução da categoria B 
que pretendam habilitar-se à condução dos conjuntos de 
veículos referidos no n.º 3 do artigo 21.º

Artigo 34.º
Admissão a exame especial 

São admitidos a exame especial os candidatos que 
preencham os requisitos fixados nas alíneas a), b), e), f), 
g), h) e i) do n.º 1 do artigo 18.º e tenham frequentado 
com aproveitamento o curso específico de formação, mi-
nistrado por entidade autorizada, nos termos a fixar por 
deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P.

Artigo 35.º 
Composição do exame para obtenção de carta de condução

1 - O exame de condução é único e destina-se a atestar 
que os candidatos possuem os conhecimentos, as aptidões 
e os comportamentos exigidos para a condução de um 
veículo a motor.

2 - O exame de condução é composto por uma prova teó-
rica, destinada a avaliar os conhecimentos do candidato, e 
por uma prova prática, destinada a avaliar as suas aptidões 
e comportamentos, cujos conteúdos programáticos cons-
tam, respetivamente, das partes I e II do anexo VII.

3 - As provas que compõem o exame de condução são 
sequenciais, começando pela prova teórica, e são prestadas 
em dias diferentes.

4 - As características a que devem obedecer os veículos 
de exame constam da parte III do anexo VII.

5 - Os candidatos à obtenção de carta de condução 
para determinada categoria de veículos titulares de carta 
de condução de outra categoria ficam dispensados, na 
prova teórica, dos conteúdos relativos às disposições 
comuns. 

6 - Excetua-se do disposto no número anterior os can-
didatos que sejam apenas titulares de carta de condução 
da categoria AM. 

7 - Os candidatos à categoria AM que sejam titulares de 
carta de condução ficam dispensados da prova teórica.

8 - Os candidatos às categorias A2 e A que sejam titula-
res de carta de condução da categoria A1 ou A2 obtida por 
exame de condução ficam dispensados da prova teórica.

9 - As provas são classificadas como «Aprovado» ou 
«Reprovado», e apenas é considerado «apto» o candidato 
aprovado em ambas, salvo dispensa legal de alguma das 
provas componentes do exame de condução.

Artigo 36.º
Composição do exame para obtenção de licença de condução 

1 - O exame para obtenção de licença de condução 
de tratores agrícolas da categoria I consta de uma prova 
prática realizada num daqueles veículos, acompanhado 
de interrogatório oral sobre regras e sinais de trânsito e 
conhecimentos sobre prevenção de acidentes. 

2 - O exame para obtenção de licença de condução de 
tratores agrícolas das categorias II e III consta de uma 
prova teórica e de uma prova prática.
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3 - Os titulares de carta de condução da categoria B 
estão dispensados da realização da prova teórica para 
obtenção de licença de condução de tratores agrícolas.

4 - Os requisitos a satisfazer pelos candidatos, os con-
teúdos programáticos, os meios de avaliação, a duração 
das provas de exame e as características dos veículos de 
exame são fixados por portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna, dos 
transportes, da agricultura, da saúde e da educação. 

5 - As direções regionais de agricultura e pescas, os 
centros de formação profissional e as escolas profissionais 
podem ministrar cursos de formação e realizar os respe-
tivos exames para obtenção de licenças de condução de 
veículos agrícolas. 

Artigo 37.º
Composição do exame especial 

1 - O exame especial referido nos n.ºs 2 e 4 do ar-
tigo 130.º do Código da Estrada é composto por prova 
teórica e prova prática ou, apenas, pela última destas 
provas, nos termos do n.º 3.

2 - Estão sujeitos a exame, composto por prova teórica 
e prova prática, os candidatos a condutores que tenham 
sido titulares de:

a) Carta de condução cancelada antes de decorridos 
três anos sobre a data da primeira habilitação;

b) Carta ou licença de condução cassadas, nos termos 
do artigo 148.º do Código da Estrada ou nos termos do 
n.º 7 do artigo 101.º do Código Penal;

c) Carta ou licença de condução cassadas ou anuladas 
por decisão de Estado-membro da União Europeia ou do 
espaço económico europeu.

3 - Estão sujeitos a exame, restrito à prova prática, 
para revalidação do título de que são portadores, os con-
dutores:

a) Titulares de carta ou licença de condução caducadas 
há mais de dois anos;

b) Titulares de carta ou licença de condução caducadas 
por não se terem submetido ou terem reprovado na avalia-
ção médica ou psicológica, determinada pela autoridade 
de saúde ou nos termos dos n.ºs 1 e 5 do artigo 129.º do 
Código da Estrada, quando tenha decorrido mais de um 
ano sobre a determinação.

4 - Os conteúdos programáticos da prova teórica de 
exame constam do anexo VIII do presente Regulamento, 
do qual faz parte integrante.

5 - A prova prática do exame especial pode ser prestada 
em veículo apresentado pelo examinando que obedeça às 
características dos veículos de exame, fixadas na parte III 
do anexo VII, e incide sobre os conteúdos programáticos 
constantes da parte II do mesmo anexo, sendo-lhe ainda 
aplicáveis todas as restantes disposições previstas para 
esta prova.

6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve 
ser solicitado ao candidato, durante a prova, que execute 
as manobras cuja realização indevida tenha resultado na 
prática de infrações que determinaram o cancelamento ou 
cassação da carta de condução.

7 - O candidato que reprove em qualquer das provas 
do exame especial de condução pode repetir a prova por 
uma única vez, no mesmo centro de exames, desde que 

a requeira no prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
reprovação.

8 - O candidato que reprove duas vezes no exame espe-
cial, ou em qualquer das suas provas, só pode efetuar novo 
exame de condução após formação e mediante propositura 
por escola de condução. 

SECÇÃO II

Realização dos exames de condução

Artigo 38.º 
Centros de exame 

1 - O exame para obtenção de carta de condução pode 
ser efetuado, mediante escolha do candidato: 

a) No centro público de exames do IMT, I.P.:

i) Dependente da direção regional de mobilidade e 
transportes em cuja área de jurisdição a escola de condu-
ção se insere; ou

ii) Mais próximo da localização da escola de condução, 
ainda que situado em área de jurisdição de outra direção 
regional de mobilidade e transportes.

b) Num centro privado de exames localizado:

i) No distrito em que se encontra a escola de condu-
ção; ou

ii) No distrito limítrofe mais próximo da escola de 
condução, desde que o centro de exames e a escola de 
condução se integrem na área de jurisdição da mesma 
direção regional de mobilidade e transportes;

iii) No distrito limítrofe da escola de condução, ainda 
que se situe fora da jurisdição da direção regional de mobi-
lidade e transportes em que se integra a escola, desde que 
esteja mais próximo do que o referido na alínea anterior.

2 - O exame para a obtenção de licença de condução 
de veículos agrícolas de qualquer das categorias pode ser 
efetuado nos centros de exame referidos no número ante-
rior ou nos centros de formação autorizados a ministrar a 
ação formativa a estes candidatos.

3 - O exame especial de condução é realizado pelo 
IMT, I.P., que pode, para o efeito, recorrer a centros pri-
vados de exames, sendo-lhe aplicável todas as restantes 
disposições, previstas no presente Regulamento para o 
exame de condução. 

Artigo 39.º 
Marcação das provas de exame

1 - Para a marcação da prova teórica, a escola de con-
dução está obrigada a registar o candidato no sistema 
informático do IMT, I.P., nos dois dias seguintes à sua 
inscrição na formação.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a escola 
de condução utiliza o sistema informático disponibilizado 
pelo IMT, I.P., devendo entregar por via informática cópia 
digitalizada do original do atestado médico ou do certifi-
cado de avaliação psicológica, quando exigível.

3 - A aquisição dos equipamentos necessários à captura 
da fotografia e da assinatura do candidato compete às 
escolas de condução, com observância das especificações 
técnicas definidas pelo IMT, I.P.
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4 - A marcação da prova prática só pode ocorrer após a 
validação pelo IMT, I.P., de todos os dados relativos aos 
candidatos, submetidos pelas escolas de condução e pelos 
centros de exame privados.

5 - Se o candidato proposto por escola de condução 
pretender prestar o seu exame em centro público, a escola 
deve solicitar a marcação de cada prova através do sistema 
informático do IMT, I.P.

6 - Se o candidato proposto por escola de condução 
optar por prestar o seu exame em centro privado, este 
deve marcar cada uma das provas de exame e informar 
o IMT, I.P., através do sistema informático referido no 
número anterior, até cinco dias úteis antes da data mar-
cada.

7 - Na marcação da prova devem ser fixados o dia, 
a hora e o local do exame, não podendo o candidato 
requerer que aqueles dados sejam alterados, após a mar-
cação.

8 - A marcação de exame em centro público em re-
gime de autopropositura deve ser solicitada no balcão do 
IMT, I.P., devendo o candidato, no ato, exibir os documen-
tos de identificação e de contribuinte fiscal, bem como 
apresentar o atestado médico e o certificado de avaliação 
psicológica, quando exigível.

9 - A marcação de exame, em centro privado, em re-
gime de autopropositura, deve ser solicitada no centro de 
exames escolhido pelo candidato, nos termos do número 
anterior, devendo o centro de exames, através do sistema 
informático disponibilizados pelo IMT, I.P., proceder às 
ações necessárias à marcação do exame.

10 - O IMT, I.P., valida todos os dados informáticos 
submetidos pelas escolas de condução e pelos centros 
privados de exame e comunica, via eletrónica, as provas 
marcadas e aceites, não podendo ser realizada qualquer 
prova de exame que não tenha sido previamente aceite.

11 - As entidades autorizadas a realizar exames para 
obtenção de licenças de condução de tratores agrícolas 
estão dispensadas da obrigação referida nos n.ºs 1 a 3.

12 - As provas teórica e prática do exame de condu-
ção são realizadas no mesmo centro de exames, salvo 
nos casos em que o candidato comprove alteração de 
residência ou deslocação temporária de morada devido 
ao cumprimento de obrigações laborais ou frequência de 
estabelecimento de ensino.

Artigo 40.º
Convocatórias

1 - O examinando é convocado para prestar cada uma 
das provas do exame de condução, pela escola de con-
dução, quando for por ela proposto, ou pelo centro de 
exames, quando se encontrar em regime de autopropo-
situra.

2 - O examinando deve comparecer no local e na hora 
que lhe forem designados. 

Artigo 41.º
Faltas, interrupção e anulação das provas de exame

1 - As faltas às provas componentes do exame de con-
dução não são justificáveis, podendo o candidato requerer 
nova marcação mediante o pagamento da taxa correspon-
dente, prevista em portaria aprovada pelo membro do 
Governo responsável pela área dos transportes.

2 - Quando qualquer prova do exame for interrompida 
por caso fortuito ou de força maior, é marcada data para 
a sua repetição, sem pagamento de nova taxa.

3 - Sem prejuízo do procedimento criminal a que houver 
lugar, são considerados nulas, com perda das taxas pagas, 
quaisquer provas de exame prestadas por candidato que:

a) Seja titular de outro título de condução válido para 
a mesma categoria de veículos que o habilite a conduzir 
em território nacional;

b) Se encontre proibido ou inibido de conduzir;
c) Tenha sido titular de título de condução cassado e 

ainda não tenha decorrido o prazo legal para obtenção 
de novo título;

d) Tenha prestado falsas declarações ou apresentado 
documentos falsos ou viciados;

e) Se tenha feito substituir por outra pessoa ou praticado 
qualquer outra fraude na realização de prova de exame. 

SECÇÃO III

Prova teórica

SUBSECÇÃO I

Forma e conteúdos da prova

Artigo 42.º
Forma da prova teórica

1 - A prova teórica consiste num teste de aplicação 
interativa multimédia.

2 - Para aplicação do sistema referido no número ante-
rior, as salas de exame estão equipadas com um monitor 
por candidato, que transmite simultaneamente imagens, 
figuras e respetivas questões.

3 - Na impossibilidade de realização da prova por falha 
do sistema ou de avaria nas redes de comunicações, com 
duração superior a 30 minutos, a prova é adiada e repetida 
em sessão posterior.

Artigo 43.º
Composição do teste

1 - O teste da prova teórica incide sobre os conteúdos 
programáticos constantes da parte I do anexo VII e é 
composto, segundo a categoria de veículos que se destina 
a habilitar, por:

a) Categorias B1 e B – 30 questões, sobre as disposições 
comuns relativas a todas as categorias de veículos, com 
exceção da categoria AM, constantes da secção II;

b) Categorias A1, A2 e A – 40 questões, das quais 30 são 
sobre disposições comuns relativas a todas as categorias 
de veículos e 10 sobre as disposições específicas para 
estas categorias, respetivamente constantes da secção II 
e ponto I da secção III;

c) Categorias A1, A2 e A, requerida por candidato ha-
bilitado com a categoria B1 ou B – 10 questões, sobre 
as disposições específicas relativas a estas categorias, 
constantes do ponto I da secção III; 

d) Categoria AM – 20 questões do programa específico 
desta categoria constante da secção I;

e) Categorias C1 e C – 20 questões sobre as disposições 
específicas relativas a estas categorias, constantes dos 
pontos II e III da secção III;
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f  ) Categorias D1 e D – 20 questões sobre as disposições 
específicas relativas a estas categorias, constantes dos 
pontos II e IV da secção III.

2 - As questões incidem sobre toda a matéria cons-
tante das unidades temáticas para a categoria de veículo 
a que o candidato se habilita e, sempre que possível, são 
apoiadas em figuras ou imagens relativas a situações de 
trânsito apresentadas na perspetiva do condutor, inserido 
no ambiente rodoviário.

3 - Compete ao IMT, I.P., a elaboração e permanente 
atualização das questões que integram os testes.

4 - As respostas são de escolha múltipla, entre duas e 
quatro respostas possíveis, admitindo cada questão apenas 
uma resposta certa.

5 - A resposta considerada certa pelo examinando deve 
ser assinalada através de toque com o dedo no monitor sen-
sível, fazendo aparecer o símbolo «X» na quadrícula.

6 - A resposta pode ser alterada pelo candidato com 
toque na alternativa que pretenda.

Artigo 44.º
Intérprete e tradutor

1 - Quando o examinando for surdo pode requerer ao 
serviço competente do IMT, I.P., a intervenção de intér-
prete de língua gestual credenciado para estar presente 
durante a realização da prova.

2 - Nas provas teóricas para obtenção das categorias AM, 
A1, A2, A, B1 e B, quando o candidato a condutor não 
tenha suficiente conhecimento da língua portuguesa, pode 
requerer ao serviço competente do IMT, I.P., prova tra-
duzida na sua língua ou, na falta desta, a intervenção de 
tradutor por si indicado e reconhecido pelo IMT, I.P.

3 - O tradutor nomeado tem acesso, no IMT, I.P., ao 
texto da prova, nas duas horas que antecedem a sua rea-
lização, que traduz para a língua do examinando e que é 
depois enviada ao centro de exames na hora marcada para 
o início da sessão.

SUBSECÇÃO II

Realização da prova teórica

Artigo 45.º
Sessões da prova

1 - As sessões da prova teórica realizam-se, de se-
gunda-feira a sexta-feira, entre as 8 horas e 30 minutos 
e as 17 horas e 30 minutos, com interrupção entre as 13 
e as 14 horas.

2 - As sessões têm lugar de hora a hora, exceto para as 
provas das categorias A2 e A cujos examinandos sejam 
titulares das categorias B1 ou B, que é feita de meia em 
meia hora.

3 - Cada sessão não pode ser marcada para menos de 
5 nem para mais de 15 candidatos, exceto se a prova se 
destinar à obtenção de licença de condução ou de carta de 
condução da categoria AM, em que os candidatos podem 
ser integrados em sessão destinada à obtenção de outra 
categoria de carta de condução.

4 - A sessão inicia-se logo que todos os examinandos 
se encontrem nos seus lugares, não podendo entrar mais 
nenhum a partir desse momento.

5 - A identificação do examinando é feita através da 
apresentação de documento de identificação válido e em 
estado de conservação suficiente para fácil identificação.

6 - A sessão é presenciada por um examinador, com 
acesso ao sistema através da introdução de palavra-chave, 
competindo-lhe coordenar a realização da prova.

7 - O examinador deve alterar semestralmente a sua 
palavra-chave.

8 - No início da sessão, o examinador deve fazer uma 
breve explicação sobre a utilização do sistema e o candi-
dato deve assinar a folha que contém a sua identificação, 
a data e a hora da sessão da prova e o número do teste.

9 - Após o início da prova e até ao seu termo, o exa-
minador não pode prestar quaisquer esclarecimentos aos 
examinandos nem deslocar-se até eles, salvo no caso de 
avaria do equipamento.

10 -  Esgotado o tempo da prova, é emitida folha com 
os resultados, data, hora e local da mesma.

11 - Os resultados das provas são produzidos no sis-
tema central do IMT, I.P., e podem ser visualizados nos 
centros de exames.

12 - Em caso de reprovação, é entregue ao examinando 
e enviado à escola de condução proponente cópia da folha 
referida no n.º 10 para efeito de identificação das unidades 
temáticas a aperfeiçoar.

Artigo 46.º
Duração da prova

As provas referidas no n.º 1 do artigo 43.º têm a se-
guinte duração:

a) 30 minutos, a prevista na alínea a);
b) 40 minutos, a prevista na alínea b);
c) 10 minutos, as previstas na alínea c);
d) 25 minutos, as previstas nas alíneas d), e) e f).

Artigo 47.º
Aprovação

1 - Consoante o teste, nos termos do n.º 1 do artigo 43.º, 
seja composto por 30, 40, 10 ou 20 questões, são consi-
derados «Aprovados» os candidatos que respondam de 
forma correta, respetivamente, a, pelo menos, 27, 36, 9 
e 18 daquelas questões, salvo os candidatos da categoria 
AM, que são considerados «Aprovados» desde que res-
pondam acertadamente a, pelo menos, 17 das questões 
colocadas.

2 - A aprovação na prova teórica tem a validade de um 
ano, durante o qual deve ser obtida aprovação na prova 
prática.

Artigo 48.º
Reclamação

1 - Em caso de reprovação na prova teórica, o exa-
minando pode ver as questões que errou na presença do 
examinador ou do responsável pelo centro de exames e 
do diretor da escola, cuja presença não é obrigatória, no 
prazo de quatro horas após o termo da prova.

2 - Caso o examinado queira reclamar de qualquer das 
provas componentes do exame de condução deve fazê-lo 
em documento próprio do modelo aprovado, no prazo 
máximo de dois dias úteis após a realização da prova, 
indicando os seus fundamentos.
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3 - O centro de exames deve proceder ao envio da re-
clamação para apreciação, ao serviço central ou regional 
do IMT, I.P., consoante e respetivamente aquela se reporte 
à prova teórica ou à prova prática, no prazo máximo de 
dois dias úteis após a sua apresentação. 

4 - O IMT, I.P., aprecia a reclamação e comunica o 
resultado ao reclamante e ao centro de exames, num prazo 
não superior a 15 dias úteis sobre a sua receção.

Artigo 49.º
Registos para fins estatísticos

Os resultados de cada sessão de exame são registados 
para fins estatísticos e as provas são conservadas no centro 
de exames pelo período mínimo de um ano, nos termos 
determinados por despacho do presidente do conselho 
diretivo do IMT, I.P.

SECÇÃO IV

Prova prática

SUBSECÇÃO I

Características da prova

Artigo 50.º
Composição da prova prática

1 - Os conteúdos programáticos da prova prática do 
exame de condução constam da parte II do anexo VII do 
presente Regulamento.

2 - A prova prática é única e inicia-se com a demons-
tração do conhecimento do veículo e da sua preparação 
para uma condução segura.

3 - A prova é composta por duas partes, consistindo:

a) A primeira, na realização de manobras especiais; e
b) A segunda, na circulação em condições normais de 

trânsito em vias urbanas e não urbanas.

4 - Para as categorias A1, A2 e A, as manobras espe-
ciais são efetuadas em espaço designado para o efeito e 
antecede a circulação em condições normais de trânsito 
urbano e não urbano.

5 - Para efeito do número anterior, as manobras espe-
ciais são realizadas sequencialmente e estão agrupadas 
em séries, inseridas nos seguintes blocos:

a) Bloco I – condução sem a ajuda do motor, com três 
séries;

b) Bloco II – condução em marcha lenta, com quatro 
séries;

c) Bloco III – condução em marcha normal, com quatro 
séries.

6 - O examinando apenas executa uma série sorteada, 
de cada um dos blocos referidos no número anterior.

7 - Para as restantes categorias, as manobras especiais 
são efetuadas em circulação normal de trânsito em vias 
urbanas e não urbanas.

8 - As características do espaço designado para a reali-
zação das manobras especiais bem como a composição das 
séries de manobras especiais que integram cada bloco são 
fixadas por deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P.

Artigo 51.º
Duração da prova

1 - A prova prática da categoria AM tem a duração de 
30 minutos, sendo prestada em circulação em condições 
normais de trânsito em vias urbanas e não urbanas.

2 - A prova prática das categorias A1, A2 e A tem a 
duração mínima de 35 minutos distribuídos da seguinte 
forma:

a) No máximo 5 minutos, dedicados à preparação e 
verificação técnica do veículo;

b) No máximo 15 minutos, dedicados à parte das ma-
nobras a realizar em espaço especial designado para o 
efeito;

c) No mínimo 25 minutos dedicados à circulação em 
condições normais de trânsito em vias urbanas e não ur-
banas.

3 - A prova prática para as categorias B1, B e BE tem 
a duração mínima de 40 minutos, dos quais, 5 minutos, 
no máximo, são dedicados à preparação e verificação 
técnica do veículo.

4 - A prova prática para as restantes categorias tem a 
duração mínima de 60 minutos, dos quais, 5 minutos, no 
máximo, são dedicados à preparação e verificação técnica 
do veículo.

5 - A duração das provas, referidas nos números an-
teriores, não inclui o tempo dedicado à verificação dos 
documentos de identificação do candidato, do instrutor e 
do veículo, bem como o da divulgação dos resultados.

Artigo 52.º
Acompanhamento durante a prova

1 - No início da prova o examinando deve identificar-se 
nos termos do n.º 5 do artigo 45.º

2 - A prova prática é acompanhada pelo examinador, 
que ocupa o banco da frente, reservando-se os restantes 
lugares ao instrutor que ministrou o ensino, que deve 
ocupar o lugar imediatamente atrás do examinador, bem 
como por outro candidato a condutor e ou a elemento de 
fiscalização do IMT, I.P.

3 - Caso o instrutor se encontre impedido de acompa-
nhar a prova, por causa devidamente justificada e comu-
nicada antecipadamente ao centro de exames, deve ser 
substituído pelo diretor da escola ou por outro instrutor 
por ele designado.

4 - Se as características do veículo de exame não per-
mitirem o acompanhamento da prova, o mesmo é feito 
através de um outro veículo que circula à sua retaguarda, 
conduzido pelo instrutor, que transporta o examinador no 
banco da frente, reservando-se os restantes lugares para o 
segundo candidato e ou para o elemento de fiscalização 
do IMT, I.P.

5 - Quando o candidato se apresente a exame em regime 
de autopropositura e se verifiquem as condições referidas 
no número anterior, o veículo que circula à retaguarda é 
conduzido por condutor indicado pelo candidato.

6 - Se o examinador não for transportado no veículo 
de exame, as orientações dos percursos e as manobras 
a realizar são transmitidas ao examinando através dos 
aparelhos referidos na alínea b) do n.º 2 do artigo 84.º do 
Código da Estrada.
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7 - As manobras especiais, realizadas em espaço de-
signado para o efeito, para as categorias A1, A2 e A, são 
acompanhadas pelo examinador fora do veículo.

SUBSECÇÃO II

Realização da prova prática

Artigo 53.º
Percursos de exame

1 - Cada centro de exames deve ter um mínimo de 
10 percursos previamente aprovados por despacho do 
diretor regional de mobilidade e transportes competente, 
que incluam circulação em vias urbanas e não urbanas.

2 - Quando o centro de exames distar menos de 20 km 
de uma autoestrada ou via equiparada, pelo menos 4 dos 
10 percursos aprovados têm de incluir a circulação naquele 
tipo de vias.

3 - Caso o centro de exames diste mais de 20 km de 
uma autoestrada ou via equiparada, pelo menos 2 dos 
10 percursos aprovados têm de incluir a circulação na-
quele tipo de vias.

4 - Os percursos de exame devem, sempre que possível, 
incluir circulação em túneis.

5 - Na parte destinada à circulação em vias urbanas, os 
percursos devem incluir a passagem por zonas residen-
ciais, escolas, passagens para peões e rotundas.

6 - Os percursos de exame são identificados por nu-
meração sequencial de 1 a 10 e compostos por um ponto 
de início, um ponto de termo e um ponto de passagem 
obrigatória para cada percurso e ainda, quando ocorra a 
formação de pares de candidatos, por um ponto de troca 
entre candidatos.

7 - O ponto de termo do percurso coincide com o ponto 
de início do mesmo, salvo nas provas das categorias A1, 
A2, A, B1 e B, em que ocorra a formação de pares de 
candidatos, caso em que o ponto de termo do percurso do 
primeiro candidato coincide com o ponto de troca entre 
candidatos e início da prova do segundo candidato, e o 
ponto de termo do segundo candidato com o ponto de 
início do primeiro.

8 - Por sorteio informático são determinados:
a) O percurso a seguir pelo candidato ou par de candi-

datos, dentro de todos os percursos aprovados;
b) O examinador da prova, de entre todos os examina-

dores disponíveis no centro de exames, no mínimo de dois;
c) A série de manobras a efetuar, dentro de cada bloco 

de manobras dos previstos no n.º 5 do artigo 50.º

9 - Os percursos para as categorias AM e B1 não podem 
incluir circulação em autoestrada.

10 - Sem prejuízo das manobras especiais obrigatórias, 
durante a circulação em condições normais de trânsito 
urbano e não urbano, o candidato efetua, durante o período 
máximo de 15 minutos, uma condução independente du-
rante a qual deve escolher o itinerário a seguir para atingir 
o local previamente indicado pelo examinador.

11 - Para efeitos do disposto no número anterior, o 
candidato pode recorrer a sistema eletrónico de navegação 
ou a mapas rodoviários, em alternativa.

12 - Os percursos têm a validade de dois anos, devendo 
os centros de exame, nos três meses que antecedem o 
fim daquele prazo, requerer, na direção regional de mo-
bilidade e transportes competente, a aprovação de novos 
percursos.

13 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 
diretores regionais de mobilidade e transportes devem, 
por sua iniciativa ou a solicitação do centro de exames, 
aprovar novo percurso sempre que um dos anteriormente 
aprovados se mostre inadequado ou impraticável.

Artigo 54.º
Prova para as categorias AM, A1, A2 e A

1 - No início da prova para as categorias AM, A1, A2 
e A, o candidato deve demonstrar conhecimento ou pro-
ceder à verificação, de forma aleatória e por indicação do 
examinador, de três dos temas indicados nos pontos 1.1 
a 1.2.6 da secção I ou nos pontos 1.1 a 1.2.9 da secção II 
da parte II do anexo VII, bem como obedecer aos pro-
cedimentos prévios constantes dos pontos 1.3 das duas 
secções, respetivamente. 

2 - Na parte da prova dedicada às manobras especiais, 
realizada em espaço destinado para o efeito, os candidatos 
às categorias A1, A2 e A devem executar sequencialmente 
uma série de cada um dos três blocos de manobras, só 
podendo passar ao bloco seguinte após realização integral 
da série que lhe coube no bloco precedente.

3 - Cada bloco é composto de várias séries de manobras, 
escolhidas de entre as seguintes:

a) Colocar e retirar o veículo do descanso e deslocá-lo 
sem ajuda do motor, caminhando a seu lado;

b) Iniciar a marcha;
c) Inverter o sentido de marcha em espaço reduzido, 

descrevendo um «U»;
d) Arrancar em rampa com, pelo menos, 8% de incli-

nação;
e) Circular em rotunda;
f  ) Efetuar uma manobra de equilíbrio descrevendo um 

«8», sem apoio dos pés;
g) Contornar obstáculos em ziguezague, sem apoio 

dos pés;
h) Executar mudança de direção para a esquerda e para 

a direita tendo o veículo engrenada a 2.ª ou 3.ª velocidade, 
à velocidade mínima de 30 km/h;

i) Travar, utilizando o travão da frente, o travão de 
trás e ambos, incluindo uma travagem de emergência, à 
velocidade mínima de 50 km/h;

j) Evitar obstáculos à velocidade mínima de 50 km/h;
k) Estacionar o veículo, colocando-o no descanso.

4 - Na parte da prova destinada à circulação em vias 
urbanas e não urbanas, o candidato deve:

a) Arrancar após estacionamento, após paragem no 
trânsito e em saída de um caminho de acesso;

b) Circular:

i) Em vias de alinhamento retilíneo e curvilíneo, com 
cruzamento de veículos, incluindo em passagens estreitas;

ii) Ao lado de obstáculos, designadamente de veículos 
estacionados;

iii) Em rotundas, túneis, passagens de nível, paragens 
de transportes públicos coletivos, passagens para peões 
e subida e descida de inclinação acentuada com, pelo 
menos, 8% de inclinação;

c) Abordar e atravessar cruzamentos e entroncamentos;
d) Executar mudança de direção para a esquerda e 

para a direita;
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e) Executar pré-seleção, mudança e condução em plu-
ralidade de vias de trânsito;

f  ) Entrar e sair de autoestradas ou vias equiparadas, se 
aplicável: acesso pela via de aceleração e saída pela via 
de abrandamento;

g) Ultrapassar e ser ultrapassado por outros veículos;
h) Tomar as precauções necessárias ao parar, estacionar 

e abandonar do veículo.

5 - Não é aplicável aos candidatos à categoria AM, na 
parte da prova destinada à circulação em vias urbanas e 
não urbanas, o disposto na alínea f) do número anterior.

6 - Os candidatos da categoria AM devem, ainda, du-
rante esta prova executar as seguintes manobras:

a) Colocar e retirar o veículo do descanso e deslocá-lo 
sem ajuda do motor, caminhando a seu lado;

b) Iniciar a marcha;
c) Inverter o sentido de marcha em espaço reduzido, 

descrevendo um «U»;
d) Arrancar em rampa com, pelo menos, 8% de incli-

nação;
e) Estacionar o veículo, colocando-o no descanso.

Artigo 55.º
Prova para as categorias B1 e B

1 - No início da prova para as categorias B1 e B, o 
candidato deve demonstrar conhecimento ou proceder à 
verificação, de forma aleatória e por indicação do exami-
nador, de três dos temas indicados nos pontos 1.1 a 1.8 da 
secção III da parte II do anexo VII, bem como obedecer 
aos procedimentos prévios constantes do ponto 1.9 da 
referida secção.

2 - Na parte da prova destinada à circulação em vias 
urbanas e não urbanas, o candidato deve executar as se-
guintes manobras especiais:

a) Iniciar a marcha;
b) Inverter o sentido de marcha com recurso a marcha 

atrás;
c) Proceder à travagem de serviço;
d) Arrancar em rampa com, pelo menos, 8% de incli-

nação;
e) Circular em marcha atrás contornando uma esquina 

ou lancil à direita ou à esquerda, mantendo uma trajetória 
correta;

f  ) Reduzir a velocidade com utilização da caixa de 
velocidades nos veículos de caixa manual;

g) Estacionar e sair de um espaço de estacionamento 
paralelo, oblíquo ou perpendicular, tanto em terreno plano 
como em subidas ou descidas.

3 - As manobras especiais referidas no número ante-
rior devem ser efetuadas em local que não interfira com 
o trânsito.

4 - Durante esta prova, o candidato deve ainda:

a) Arrancar após o estacionamento, após uma paragem 
no trânsito ou em saída de um caminho de acesso;

b) Circular:

i) Em vias de alinhamento retilíneo e curvilíneo, com 
cruzamento de veículos, incluindo em passagens estreitas;

ii)  Ao lado de obstáculos, designadamente de veículos 
estacionados;

iii) Em rotundas, túneis, passagens de nível, paragens 
de transportes públicos coletivos, passagens para peões 
e subida e descida de inclinação acentuada com, pelo 
menos, 8% de inclinação;

c) Abordar e atravessar cruzamentos e entroncamentos;
d) Executar mudança de direção para a esquerda e 

para a direita;
e) Executar pré-seleção, mudança e condução em plu-

ralidade de vias de trânsito;
f  ) Entrar e sair de autoestradas ou vias equiparadas, se 

aplicável: acesso pela via de aceleração e saída pela via 
de abrandamento;

g) Ultrapassar e ser ultrapassado por outros veículos, 
se possível;

h) Tomar as precauções necessárias ao sair do veículo;
i) Realizar uma condução económica e ecológica, tendo 

em conta as rotações por minuto e a utilização correta da 
caixa de velocidades, travagem e aceleração.

Artigo 56.º
Prova para a categoria BE

1 - No início da prova para a categoria BE, o candidato 
deve demonstrar conhecimento ou proceder à verificação, 
de forma aleatória e por indicação do examinador, de três 
dos temas indicados nos pontos 1.1 a 1.2.7 da secção IV 
da parte II do anexo VII, bem como obedecer aos pro-
cedimentos prévios constantes dos pontos 1.3 a 1.6 da 
referida secção.

2 - Durante a parte da prova destinada à circulação, o 
candidato deve executar as manobras previstas no n.º 4 
do artigo anterior, e ainda: 

a) Proceder à travagem de serviço;
b) Arrancar em rampa com, pelo menos, 8% de incli-

nação;
c) Circular em marcha atrás contornando uma esquina 

à direita ou à esquerda mantendo a trajetória;
d) Reduzir a velocidade, com utilização da caixa de 

velocidades nos veículos de caixa manual; 
e) Estacionar em segurança para simulação de opera-

ções de carga e descarga; 
f  ) Atrelar e desatrelar o reboque/semirreboque ao 

veículo trator, iniciando-se a manobra com os veículos 
estacionados lado a lado. 

3 - As manobras referidas no número anterior devem 
ser efetuadas em local que não interfira com o trânsito.

4 - O disposto no presente artigo é aplicável, com as ne-
cessárias adaptações, à prova prática específica prevista no 
n.º 3 do artigo 21.º

Artigo 57.º
Prova para as categorias C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE

1 - No início da prova para as categorias C1, C, C1E, 
CE, D1, D, D1E e DE, o candidato deve demonstrar co-
nhecimento e proceder à verificação das disposições co-
muns constantes da secção V da parte II do anexo VII do 
seguinte modo:

a) Dos conteúdos do ponto 1.1, exceto para as catego-
rias C1 e C1E;

b) De forma aleatória e por indicação do examinador, 
de três dos temas indicados nos pontos 1.2 a 1.2.5;
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c) Obedecer aos procedimentos prévios constantes do 
ponto 1.3;

d) [Revogada].

2 - Os candidatos das categorias C, C1, CE e C1E, de-
vem ainda, nesta fase da prova, demonstrar conhecimento 
e proceder à verificação dos fatores de segurança relati-
vos às operações de carga do veículo, carroçaria, chapas, 
portas do compartimento de carga, travamento da cabina 
e processo de carregamento e amarração da carga.

3 - Além do disposto nos números anteriores, os candi-
datos às categorias C1E, CE, D1E e DE devem também 
demonstrar conhecimento e proceder à verificação do 
mecanismo de acoplamento, sistema de travagem e liga-
ções elétricas.

4 - Além do disposto nos n.ºs 1 e 3, os candidatos às 
categorias D, D1, DE e D1E, devem ainda demonstrar 
conhecimento e proceder à verificação dos fatores de 
segurança do veículo, controlo da carroçaria, das portas 
de serviço, das saídas de emergência, do equipamento de 
primeiros socorros, dos extintores de incêndio e de outro 
equipamento de segurança.

5 - Durante a parte da prova destinada à circulação, 
os candidatos às categorias referidas no presente artigo 
devem executar as seguintes manobras:

a) Circular em marcha atrás contornando uma esquina 
à direita ou à esquerda mantendo a trajetória;

b) Estacionar de forma segura, para carga ou descarga, 
numa rampa ou plataforma de carga ou instalação seme-
lhante, apenas para as categorias C1, C, C1E ou CE;

c) Utilizar os vários sistemas de travagem, incluindo 
os sistemas auxiliares de travagem, caso se habilitem às 
categorias C1, C, D1 ou D; 

d) Atrelar e desatrelar o reboque ou semirreboque ao 
veículo trator, devendo esta manobra ser iniciada com os 
veículos estacionados lado a lado, de forma a permitir 
avaliar a capacidade do examinando de alinhar, atrelar 
e desatrelar, com segurança, ambos os veículos, apenas 
para as categorias C1E, CE, D1E ou DE;

e) Simular a entrada ou saída de passageiros, em se-
gurança e com conforto, realizando as manobras sem 
aceleração rápida ou travagens bruscas, apenas para as 
categorias D1, D, D1E ou DE;

f  ) [Revogada];
g) [Revogada].

6 - Na parte da prova destinada à circulação em vias 
urbanas e não urbanas, todos os candidatos devem efetuar 
as manobras referidas no n.º 4 do artigo 55.º

Artigo 58.º
Princípios a observar durante a prova

1 - Durante a prova prática, os candidatos a qualquer das 
categorias de veículos devem demonstrar conhecimentos, 
aptidões e comportamentos que lhes permitam:

a) Discernir os perigos originados pelo trânsito e avaliar 
o seu grau de gravidade;

b) Dominar o veículo, a fim de não criar situações 
de perigo e reagir de forma adequada caso surjam tais 
situações;

c) Cumprir as disposições legais em matéria de trân-
sito rodoviário, designadamente as relativas à segurança 
rodoviária e à fluidez do trânsito;

d) Detetar as avarias técnicas mais importantes dos 
veículos, designadamente as que ponham em causa a 
segurança rodoviária e tomar as medidas adequadas à 
sua correção;

e) Tomar em consideração os fatores que afetam o com-
portamento dos condutores designadamente o álcool, a 
fadiga, a acuidade visual e outras, de forma a manter plena 
posse das faculdades necessárias a uma condução segura;

f  ) Contribuir para a segurança dos restantes utentes 
da estrada, especialmente os mais vulneráveis, mediante 
uma atitude de respeito pelos outros.

2 - [Revogado].

Artigo 59.º
Avaliação

1 - Na apreciação global, o examinador deve ter em 
consideração o grau de cumprimento, pelo candidato, do 
disposto no artigo anterior.

2 - Durante a realização da prova prática, o examinador 
preenche o relatório, do modelo aprovado e nos termos fi-
xados por despacho do presidente do conselho diretivo do 
IMT, I.P., que conclui finda a prova e mediante a menção 
do resultado de «Aprovado» ou «Reprovado».

3 - Finda a prova, o examinador deve comunicar e 
fundamentar, de forma sucinta e clara, o resultado ao 
examinado, na presença do instrutor.

4 - Em caso de reprovação, um duplicado do relatório 
é enviado à escola de condução, pelo centro de exames.

5 - O relatório referido no número anterior deve ser tido 
em consideração para aperfeiçoamento do candidato em 
nova aprendizagem, em caso de reprovação.

6 - Aos candidatos aprovados na prova prática, é emitida 
pelo IMT, I.P., uma autorização temporária de condução 
que substitui a carta de condução até à sua emissão, cuja 
impressão é feita pelo centro de exames.

Artigo 60.º
Causas de reprovação

1 - Constitui causa de reprovação na prova prática:

a) O exercício da condução de modo a pôr em causa a 
segurança do veículo, dos seus passageiros ou de outros 
utentes da via pública;

b) A prática de qualquer contraordenação grave ou 
muito grave;

c) Embater, descontroladamente ou com violência, 
num obstáculo;

d ) A recusa ou desistência do candidato em realizar 
qualquer bloco de séries de manobras;

e) A queda do ciclomotor ou do motociclo;
f  ) A acumulação do total de 10 faltas durante a 

prova;
g) A acumulação de três faltas na execução do mesmo 

tipo de manobra ou em algum dos restantes procedimentos 
fixados para cada categoria de veículos;

h) Deixar, por imperícia, parar o motor mais de três 
vezes;

i) A necessidade de o examinador intervir nos coman-
dos do veículo durante a prova;

j) Instruções dadas ao candidato, pelo instrutor ou por 
outro candidato presente no veículo, através de palavras, 
sinais ou de qualquer outra forma. 
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2 - Para efeitos do disposto nas alíneas f) e g) do número 
anterior, entende-se por falta:

a) A prática de contraordenação leve ou de incorreção 
a que não corresponda uma infração rodoviária grave 
ou muito grave e que não ponha em causa a segurança 
imediata do veículo, dos seus passageiros ou dos outros 
utentes da via pública e que não exija a intervenção do 
examinador;

b) Exceder o tempo limite de duração máxima estabe-
lecida para execução das manobras especiais em espaço 
dedicado ao efeito por causa imputável ao examinando.

3 - Caso ocorra uma causa de reprovação, a prova deve 
ser dada como finda pelo examinador, que o comunica 
ao examinado.

4 - Na situação referida no número anterior, cabe ao 
examinador decidir se o veículo pode continuar a ser 
conduzido pelo candidato reprovado ou se este deve ser 
substituído pelo instrutor.

SUBSECÇÃO III

Veículos de exame

Artigo 61.º
Características dos veículos de exame

1 - A prova prática só pode ser prestada em veículos 
licenciados para instrução ou para exame, com possibi-
lidade de recurso a equipamento de monitorização da 
prova, nos termos a fixar por deliberação do conselho 
diretivo do IMT, I.P.

2 - Exceciona-se do disposto no número anterior das 
provas dos candidatos:

a) Cujos certificados de aptidão médica e psicológica 
imponham a condução de veículos com determinadas 
características ou especialmente adaptados;

b) Em regime de autopropositura.

3 - A prova prática pode ser prestada em veículo de 
caixa manual ou de caixa automática.

4 - Entende-se por «veículo de caixa manual», o veículo 
equipado com um pedal de embraiagem, ou uma alavanca 
operada manualmente nas categorias AM, A1, A2 e A, 
acionado pelo condutor quando inicia ou para a marcha, 
ou quando muda a relação da caixa de velocidades do 
veículo.

5 - Os veículos que não preenchem as características 
estabelecidas no número anterior são considerados veí-
culos de caixa automática. 

6 - Caso a prova seja prestada em veículo de caixa 
automática, tal menção deve constar como restrição na 
carta de condução, ficando o titular impedido de conduzir 
veículos de caixa manual.

7 - A restrição imposta no número anterior não é apli-
cável às categorias C, CE, D ou DE, obtidas por exame 
realizado em veículo de caixa automática, quando o candi-
dato seja titular de uma carta de condução, de pelo menos 
uma das categorias B, BE, C1, C1E C, CE, D1 ou D1E, 
obtidas por exame de condução realizado em veículo de 
caixa manual, em que tenham sido avaliadas as matérias 
descritas no ponto 3.12 da secção III ou no ponto 3.1.14 
da secção V da parte II do anexo VII.

8 - Os veículos a utilizar na prova prática de exame 
devem obedecer às características constantes da parte III 
do anexo VII, sendo contudo admissíveis:

a) Menos 5 cm3, relativamente à cilindrada mínima 
exigida, para as categorias A1, A2 e A;

b) Menos 5 kg de massa mínima exigida para a cate-
goria A.

TÍTULO III
Disposições finais

Artigo 62.º
Troca das licenças de condução emitidas

pelas câmaras municipais

1 - As licenças de condução de ciclomotores, moto-
ciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, do modelo 
aprovado pelo Despacho n.º 17 784/98, de 15 de outubro, 
emitidas por câmaras municipais, bem como as licenças de 
condução de ciclomotores emitidas ao abrigo do artigo 6.º 
do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho mantêm-se 
em vigor, devendo ser trocadas por carta de condução da 
categoria AM:

a) Nos seis meses que antecedem o termo da sua va-
lidade;

b) Logo que ocorra o primeiro escalão etário fixado 
para a revalidação de acordo com os previstos na alínea a)
do n.º 2 do artigo 16.º, se não tiverem averbado data de 
validade;

c) A requerimento do titular ainda que se encontre 
dentro do prazo de validade; 

d) Em caso de perda ou deterioração;
e) A requerimento do titular ainda que se encontre em 

prazo de validade.

2 - As licenças de condução de ciclomotores e motoci-
clos de cilindrada não superior a 50 cm3 ainda em circu-
lação, que se encontrem válidas, são equiparadas a carta 
de condução da categoria AM, para os efeitos previstos 
no Código da Estrada e no presente Regulamento.

3 - As licenças de condução de veículos agrícolas, do 
modelo aprovado pelo Despacho n.º 17 784/98, de 15 de 
outubro, emitidas por câmaras municipais, mantêm-se em 
vigor, devendo ser trocadas, por nova licença de condução 
a emitir pelo IMT, I.P., nos seis meses que antecedem o 
termo da sua validade ou, não tendo averbada data de 
validade, logo que os seus titulares atinjam o primeiro 
escalão etário fixado para a revalidação, de acordo com 
o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º.

4 - O requerimento que solicite a emissão do novo título 
deve ser apresentado no serviço do IMT, I.P., da área de 
residência do condutor.

5 - Deve também ser requerida ao IMT, I.P., a emissão 
de nova licença de condução de veículos agrícolas, por 
substituição de igual licença em curso de validade, ex-
traviada, deteriorada ou em que seja necessário alterar os 
dados relativos ao condutor ou ao tipo de habilitação.

6 - A troca da licença é comunicada pelo IMT, I.P., à 
câmara municipal emissora, com indicação do número da 
licença trocada e do número do novo título concedido.

7 - As entidades fiscalizadoras devem, sempre que 
detetem um titular de licença de condução caducada, sem 
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prova de que tenha sido efetuado o pedido de troca, proce-
der à sua apreensão e remessa ao IMT, I.P., emitindo guia 
de substituição, com validade por 15 dias úteis.

8 - A condução de qualquer dos veículos referidos nos 
n.ºs 1 e 3, por titular de licença de condução ou guia de 
substituição caducadas é sancionado com coima de € 120 
a € 600, se pena mais grave não for aplicável.

Artigo 63.º
Regulamentação

1 - A formação e a certificação previstas no presente 
diploma para as entidades que procedam à formação e 
avaliação de candidatos a licença de condução e a licença 
especial de condução de ciclomotores devem ser articu-
ladas com o Catálogo Nacional de Qualificações e o Sis-
tema de Certificação de Entidades Formadoras, através de 
portaria dos membros do Governo responsáveis pela área 
dos transportes, do emprego e da formação profissional e 
da solidariedade social.

2 - A articulação prevista no número anterior é promo-
vida pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional, I.P., e pela Direção-Geral do Emprego e das 
Relações do Trabalho, em articulação com o IMT, I.P. 

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Disposições relativas ao modelo da carta de condução
da União Europeia

(modelo e conteúdo da carta de condução da União Europeia)

SECÇÃO A

1 - As características físicas do modelo da carta de 
condução da União Europeia são conformes as normas 
ISO 7810 e ISO 7816-1. Os métodos de verificação das 
características das cartas de condução destinados a asse-
gurar a sua conformidade com as normas internacionais 
são conformes a norma ISO 10373.

2 - A carta de condução é composta por duas faces:
A página 1 contém:
a) A menção «carta de condução» impressa em cara-

teres maiúsculos;
b) A menção «República Portuguesa» impressa em 

carateres maiúsculos;
c) A letra «P», como sigla distintiva de Portugal, im-

pressa em negativo num retângulo azul rodeado por 12 es-
trelas amarelas; as siglas distintivas são as seguintes:

B: Bélgica;
BG: Bulgária;
CZ: República Checa;
DK: Dinamarca;
D: Alemanha;
EST: Estónia;
GR: Grécia;
E: Espanha;
F: França;
HR: Croácia
IRL: Irlanda;
I: Itália;
CY: Chipre;

LV: Letónia;
LT: Lituânia;
L: Luxemburgo;
H: Hungria;
M: Malta;
NL: Países Baixos;
A: Áustria;
PL: Polónia;
P: Portugal;
RO: Roménia;
SLO: Eslovénia;
SK: Eslováquia;
FIN: Finlândia;
S: Suécia;
UK: Reino Unido. 

d) As informações específicas numeradas do modo 
seguinte:

1) Apelidos do titular;
2) Nome próprio do titular;
3) Data e local de nascimento do titular;
4):
a) Data de emissão da carta de condução;
b) Termo da validade da carta de condução;
c) Serviço emissor da carta de condução;
d) Número de controlo;

5) Número da carta de condução composto por número 
ordinal precedido dos dígitos alfabéticos identificadores 
do serviço emissor da carta;

6) Fotografia do titular;
7) Assinatura do titular;
8) Residência;
9) As categorias de veículos que o titular está habilitado 

a conduzir;

e) A menção «modelo da União Europeia» em por-
tuguês e a menção «carta de condução» nas restantes 
línguas da Comunidade, impressas em cor-de-rosa a fim 
de constituir a trama de fundo da carta e ainda de forma 
ténue o escudo português:
Свидетелство за управление на МПС;
Permiso de Conducción;
Řidičský průkaz;
Kørekort;
Führerschein;
Juhiluba;
Άδεια Οδήγησης ;
Driving Licence ;
Permis de conduire ; 
Ceadúnas Tiomána ;
Vozacvka dozvola
Patente di guida ;
Vadītāja apliecība ;
Vairuotojo pažymėjimas ;
Vezetői engedély ;
Liċenzja tas-Sewqan ;
Rijbewijs ;
Prawo Jazdy;
Carta de Condução;
Permis de conducere
Vodičský preukaz;
Vozniško dovoljenje;
Ajokortti;
Körkort;
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f) As cores de referência são o azul pantone reflex blue
e o amarelo pantone yellow.

A página 2 contém:

a) As informações específicas numeradas do modo 
seguinte:

9) As categorias de veículos que o titular está habilitado 
a conduzir;

10) A data da primeira emissão para cada categoria, 
que deve ser transcrita na nova carta de condução em 
caso de substituição ou troca posteriores, devendo cada 
campo da data conter dois algarismos, com a sequência 
DD.MM.AA;

11) O termo da validade de cada categoria, devendo 
cada campo da data conter dois algarismos, com a se-
quência DD.MM.AA;

12) As eventuais menções adicionais ou restritivas 
sob forma codificada, conforme previsto na secção B do 
presente anexo, em frente da categoria a que se aplicam. 
Os códigos 1 a 99 correspondem a códigos harmonizados 
da União Europeia e os códigos 100 e seguintes corres-
pondem a códigos nacionais válidos unicamente dentro 
do território português;

13) Espaço reservado ao Estado de acolhimento para 
a eventual registo de referências indispensáveis à gestão 
de cartas de condução;

14) Espaço reservado para a eventual inscrição de re-
ferências relativas à gestão da carta de condução ou à 
segurança rodoviária;

b) A explicação das rubricas numeradas que figuram 
nas páginas 1 e 2 da carta de condução: 1), 2), 3), 4), a),
b) e c), 5), 10), 11) e 12);

c) É reservado um espaço no modelo da carta de con-
dução da União Europeia que permita a introdução de 
uma micro pastilha (microchip) ou outro dispositivo in-
formatizado equivalente.

SECÇÃO B

Códigos harmonizados da União Europeia e códigos
nacionais de restrições e adaptações

Códigos Comunitários Códigos Nacionais

Relativos ao condutor por motivos médicos e ou psicológicos
1 - Correção e ou proteção da visão: 105 - Para-brisas inamovível.
01.01 Óculos. 103 - Capacete com viseira.
01.02 Lente(s) de contacto.
01.03 Óculos de proteção.
01.04 Lentes opacas.
01.05 Cobertura ocular.
01.06 Óculos ou lentes de contacto.

160 - Isenção do cinto de 
segurança, sujeito à 
posse de atestado médico 
válido.

02 - Prótese auditiva/ajuda à comunicação:
02.01 - Prótese auditiva para um ouvido;
02.02 - Prótese auditiva para os dois ou-

vidos.
03 - Prótese/ortótese dos membros:
03.01 - Prótese/ortótese de um/dos 

membro(s) superior(es).
03.02 - Prótese/ortótese de um/dos 

membro(s) inferior(es).

Códigos Comunitários Códigos Nacionais

05 - Utilização limitada/com aplicação 
obrigatória do subcódigo, condução su-
jeita a restrições por motivos médicos.

137 - Avaliação médica an-
tecipada.

05.01 - Limitada a deslocações durante 
o dia.

138 - Avaliação psicológica 
antecipada.

05.02 - Limitada a deslocações num raio 
de .... km da residência do titular ou 
apenas na cidade/região…..

139 - Uso de colete orto-
pédico.

05.03 - Condução sem passageiros. 140 - Avaliação psicológica.
05.04 - Limitada a deslocações a veloci-

dade inferior a ....km/h.
05.05 - Condução autorizada exclusiva-

mente quando acompanhada por titular 
de carta de condução.

05.06 - Sem reboque.
05.07 - Condução não autorizada em au-

toestradas.
05.08 - Proibida a ingestão de bebidas 

alcoólicas.

Adaptações do veículo

10 - Transmissão modificada.
10.01 - Caixa de velocidades manual.
10.02 - Caixa de velocidades automática.
10.03 - Caixa de velocidades de comando 

eletrónico.
10.04 - Alavanca de mudanças adaptada.
10.05 - Sem caixa de velocidades secundária.
15 - Embraiagem modificada:
15.01 Pedal de embraiagem adaptado;
15.02 Embraiagem manual;
15.03 Embraiagem automática;
15.04 Divisória em frente do pedal de em-

braiagem/pedal de embraiagem dobrá-
vel/pedal de embraiagem retirado.

20 - Sistemas de travagem modificados:
20.01 Pedal do travão adaptado;
20.02 Pedal do travão aumentado;
20.03 Pedal do travão adequado para ser 

utilizado com o pé esquerdo;
20.04 Pedal do travão com a forma da sola 

do sapato;
20.05 Pedal do travão inclinado;
20.06 Travão de serviço manual (adaptado);
20.07 Travão de serviço com servo freio 

reforçado;
20.08 Máxima utilização do travão de emer-

gência, integrado no travão de serviço;
20.09 Travão de estacionamento adap-

tado;
20.10 Travão de estacionamento de co-

mando elétrico;
20.11 Travão de estacionamento coman-

dado por pedal (adaptado);
20.12 Divisória em frente do pedal do tra-

vão/pedal do travão dobrável/pedal do 
travão retirado;

20.13 Travão comandado pelo joelho;
20.14 Travão de serviço de comando elétrico.
25 - Sistemas de aceleração modificados:
25.01 Pedal do acelerador adaptado;
25.02 Pedal de acelerador com a forma da 

sola do sapato;
25.03 Pedal do acelerador inclinado;
25.04 Acelerador manual;
25.05 Acelerador comandado pelo joelho;
25.06 Servo-acelerador (eletrónico, pneu-

mático, etc.);
25.07 Pedal do acelerador à esquerda do 

pedal do travão;
25.08 Pedal do acelerador à esquerda;
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25.09 Divisória em frente do pedal do 
acelerador/pedal do acelerador dobrá-
vel/pedal do acelerador retirado.

30 - Sistemas combinados de travagem e 
aceleração modificados:

30.01 Pedais paralelos;
30.02 Pedais ao (ou quase ao) mesmo nível;
30.03 Acelerador e travão com corrediça;
30.04 Acelerador e travão com corrediça 

e ortese;
30.05 Pedais do acelerador e do travão 

dobráveis/retirados;
30.06 Piso elevado;
30.07 Divisória no lado do pedal do tra-

vão;
30.08 Divisória para prótese no lado do 

pedal do travão;
30.09 Divisória em frente dos pedais do 

acelerador e do travão;
30.10 Apoio para o calcanhar/perna;
30.11 Acelerador e travão de comando 

elétrico.
35 – Dispositivos dos comandos modifica-

dos (interruptores de luzes, limpa/lava 
para-brisas, buzina e indicadores de 
mudança de direção):

35.01 Dispositivos de comando acionáveis 
sem influências negativas na condu-
ção;

35.02 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.);

35.03 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) com a mão es-
querda;

35.04 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) com a mão di-
reita;

35.05 Dispositivos de comando acionáveis 
sem libertar o volante ou os acessórios 
(manípulo, garfo, etc.) ou os coman-
dos combinados do acelerador e do 
travão.

40 - Direção modificada:
40.01 Direção assistida standard;
40.02 Direção assistida reforçada;
40.03 Direção com sistema de reserva;
40.04 Coluna de direção alongada;
40.05 Volante adaptado (secção do volante 

maior e ou mais espessa, volante de diâ-
metro reduzido, etc.);

40.06 Volante inclinado;
40.07 Volante vertical;
40.08 Volante horizontal;
40.09 Condução com os pés;
40.10 Direção adaptada alternativa (joy-

-stick, etc.);
40.11 Manípulo no volante;
40.12 Ortese da mão no volante;
40.13 Com tenodese ortésica.
42 - Espelho(s) retrovisor(es) adaptado(s):
42.01 Espelho retrovisor exterior do lado 

direito (esquerdo);
42.02 Espelho retrovisor exterior montado 

no guarda-lamas;
42.03 Espelho retrovisor interior adicional 

que permita ver o tráfego;
42.04 Espelho retrovisor interior pano-

râmico;
42.05 Espelho retrovisor para o ângulo 

morto

Códigos Comunitários Códigos Nacionais

42.06 Espelho(s) retrovisor(es) exterior(es) 
de comando(s) elétrico(s).

43 - Banco do condutor modificado:
43.01 Banco do condutor à altura adequada 

para permitir uma boa visão e à distân-
cia normal do volante e do pedal;

43.02 Banco do condutor adaptado à 
forma do corpo;

43.03 Banco do condutor com apoio late-
ral para uma boa estabilidade na posição 
sentada;

43.04 Banco do condutor com braço de 
apoio;

43.05 Aumento do comprimento de desli-
zamento do banco do condutor;

43.06 Cinto de segurança adaptado;
43.07 Cinto de segurança do tipo arnês.
44 - Modificações em motociclos:
44.01 Travões de pé e de mão combinados 

num só;
44.02 Travão de mão (adaptado) (roda da 

frente);
44.03 Travão de pé (adaptado) (roda tra-

seira);
44.04 Manípulo do acelerador (adap-

tado)
44.05 Transmissão manual e embraiagem 

manual (adaptadas);
44.06 Espelho(s) retrovisor(es) [(adap-

tado )(s)];
44.07 Comandos (adaptados) (indicadores 

de mudança de direção, luz de trava-
gem,…);

44.08 Altura do banco adequada para per-
mitir ao condutor ter simultaneamente 
os dois pés na estrada em posição sen-
tada.

45 – Unicamente motociclo com carro.
46 – Unicamente triciclos.
50 – Restringido a um número de quadro/

chassis do veículo específico.
51 – Restringido a uma chapa de matrícula 

de veículo específica.

Questões administrativas
70 - Troca de carta de condução n.º… emi-

tida por… (símbolo UE/ONU caso se 
trate de um país terceiro; por exemplo: 
70.0123456789.NL).

71 - Segunda via da carta de condução 
n.º… (símbolo UE/ONU caso se trate 
de um país terceiro; por exemplo: 
71.987654321.HR).

73 - Limitada a veículos da categoria B de 
tipo triciclo ou quadriciclo a motor (B1)

78 - Limitada aos veículos com caixa de 
velocidades automática.

79 - (…) Limitada a veículos conformes 
com as especificações indicadas entre 
parênteses:

997 – «Apto» para o grupo 
2.

79.01. Limitada a veículos de duas rodas, 
com ou sem carro lateral; 

999 – Limitada a um peso 
bruto de 20 000 kg.

79.02. Limitada a veículos da categoria 
AM de três rodas ou quadriciclos li-
geiros;

79.03. Limitada a triciclos; 
79.04. Limitada a triciclos a que seja aco-

plado um reboque cuja massa máxima 
autorizada não exceda 750 kg; 

79.05. Motociclo da categoria A1 com 
uma relação potência/peso superior a 
0,1 kW/kg; 
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79.06. Veículo da categoria BE em que a 
massa máxima autorizada do reboque 
exceda 3500 kg.

80 - Limitada aos titulares de uma carta de 
condução da categoria A, válida apenas 
para veículos do tipo triciclo que não 
tenham completado 24 anos de idade.

81 - Limitada aos titulares de uma carta de 
condução categoria A, válida para mo-
tociclo de duas rodas que não tenham 
completado 21 anos de idade.

90 - Códigos utilizados em combinação 
com códigos que definem modificações 
do veículo:

90.01: à esquerda;
90.02: à direita;
90.03: esquerda;
90.04: direita;
90.05: mão;
90.06: pé;
90.07: utilizável.
95 - Condutor titular de um CAP que satis-

faz a obrigação de aptidão profissional 
prevista na Diretiva n.º 2003/59/CE, até 
… [por exemplo: 95 (01.01.13)].

96 - Conjunto de veículos, composto por 
um veículo da categoria B e um rebo-
que com uma massa máxima autorizada 
superior a 750 kg, desde que a massa 
máxima autorizada do conjunto assim 
formado exceda 3500 kg mas não ex-
ceda 4250 kg.

97 - Não autorizado a conduzir um veículo 
da categoria C1 abrangido pelo âmbito 
de aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de de-
zembro de 1985, relativo à introdução 
de um aparelho de controlo no domínio 
dos transportes rodoviários.

SECÇÃO C

Dígitos identificadores dos serviços emissores de cartas
de condução que precedem o número

Aveiro – AV.
Beja – BE.
Braga – BR.
Bragança – BG.
Castelo Branco – CB.
Coimbra – C.
Évora – E.
Faro – FA.
Guarda – GD.
Leiria – LE.
Lisboa – L.
Portalegre – PT.
Porto – P.
Santarém – SA.
Setúbal – SE.
Viana do Castelo – VC.
Vila Real – VR.
Viseu – VS.
Angra do Heroísmo – AN.
Horta – H.
Ponta Delgada – A.
Funchal – M.

SECÇÃO D

Modelo de carta de condução da União Europeia

Página 1

Página 2

1. Apelidos 2. Nome próprio 3. Data e local de nasci-
mento 4a. Data de emissão 4b. Data de validade 4c. Enti-
dade emissora 5. Número da carta de condução 10. Data 
de emissão 11. Data de validade 12. Códigos

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Disposições relativas à licença de condução

SECÇÃO A

1 - É aprovado o modelo de licença de condução 
n.º 1483, exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da 
Moe da, S.A.

2 - A licença de condução é composta por duas faces:
A página 1 contém:

a) A menção «licença de condução» impressa em ca-
rateres maiúsculos;

b) A menção «República Portuguesa» impressa em 
carateres maiúsculos;

c) A letra «P», como sigla distintiva de Portugal;
d) As informações específicas numeradas do modo 

seguinte:

1. Apelidos do titular;
2. Nome próprio do titular;
3. Data e local de nascimento do titular;
4 Domicílio;
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5. Número da licença de condução que é composto por 
um número ordinal sequencial, precedido da letra «L» e 
dos dígitos alfabéticos identificadores do serviço emissor 
constantes da secção C do anexo anterior;

6. Data de emissão;
7. Assinatura do titular;
8. Fotografia do titular;

A página 2 contém:
a) As informações específicas numeradas do modo 

seguinte:

9. Categorias de veículos que o titular está habilitado 
a conduzir;

10. A data da habilitação para cada categoria, devendo 
esta ser transcrita na nova licença de condução em caso 
de substituição ou troca posteriores;

11. O termo da validade de cada categoria;
12. As eventuais menções adicionais ou restritivas sob 

forma codificada, conforme o previsto na secção B do 
presente anexo I.

SECÇÃO B

Modelo da licença de condução

Versão A

(a emitir até 2 de janeiro de 2013)

Página 1

Página 2

Versão B

(a emitir a partir de 2 de janeiro de 2013)

Página 1

Página 2

ANEXO III

(a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Disposições relativas à licença internacional de condução

SECÇÃO A

1 - A licença internacional de condução pode ser utili-
zada no Espaço Económico Europeu, e também permite 
a condução em países que não tenham adotado o modelo 
de carta de condução constante da Convenção.

2 - A licença internacional de condução pode ser solici-
tada por condutores titulares de carta de condução nacional 
ou emitida por outros Estado membros da União Europeia 
ou do Espaço Económico Europeu que sejam titulares de 
carta de condução válida.

3 - Os modelos de licença internacional de condução 
são os constantes do anexo n.º 10 da Convenção sobre 
Trânsito Rodoviário, de 19 de setembro de 1949, e do 
anexo n.º 7 da Convenção sobre Circulação Rodoviária, 
de Viena, de 8 de novembro de 1968.
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4 - As licenças constam de uma caderneta de cartolina 
de cor cinzenta, e páginas interiores de cor branca, de 
formato A6, com as dimensões de 105 mm de largura e 
148 mm de altura.

5 - A licença internacional de condução a que se 
refere o anexo n.º 10 da Convenção de Genebra tem 
a forma de tríptico; a página 1 (capa) e a página 2 
(anverso da capa) são redigidas em português e a pri-
meira e segunda parte da última página são redigidas 
em francês.

6 - As páginas adicionais internas são de cor branca e 
reproduzem a primeira parte da última página, traduzida 
nos idiomas: português, espanhol, alemão, árabe, inglês, 
italiano, russo e chinês.

7 - A página 1 (capa) contém o logótipo da entidade 
emissora.

8 - Na licença internacional de condução a que se re-
fere o anexo n.º 7 da Convenção de Viena, a frente e o 
verso da capa e a primeira folha são impressas em língua 
portuguesa.

9 - No fim das páginas interiores, duas páginas justapos-
tas, devem obedecer ao modelo da página 2 da esquerda 
ser redigidas em francês.

10 - As páginas interiores que antecedem as referidas 
no número anterior reproduzem a primeira delas, traduzida 
em espanhol, italiano, inglês, alemão e russo.

11 - A licença internacional de condução contém os 
dados de identificação do condutor e as categorias de 
veículos que habilita a conduzir.

SECÇÃO B

Modelo da Licença Internacional de Condução

Página 1

Esta página contém as menções específicas numeradas 
da seguinte forma:

2 - Data de validade.
3 - Serviço emissor.
4 - Selo ou carimbo do serviço emissor.

Página 2

Verso da página 1

Esta página contém a seguinte menção específica:
1 - Estado da residência do titular.
Página 2 - Página da esquerda.
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Página da direita

Estas páginas contêm as menções específicas numera-
das da seguinte forma:

1 - Nome e apelidos.
2 - Local de nascimento.
3 - Data de nascimento.
4 - Selo ou carimbo da entidade emissora aposto face 

às categorias que a licença habilita.
5 - Restrições impostas ao condutor ou adaptações 

impostas ao veículo-
6 - Assinatura do titular.
7 - Nome do Estado.
Selo ou carimbo da entidade que retirou o direito de 

conduzir no seu território.

SECÇÃO C
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ANEXO IV

(a que se referem os artigos 10.º a 12.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Disposições relativas às licenças e autorizações
especiais de condução

SECÇÃO A

Licença especial de condução de ciclomotores

PARTE A

1 - É aprovado o modelo de licença especial de con-
dução n.º 150, exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, S.A.

2 - A licença especial de condução é composta por 
duas faces:

A página 1 contém:

a) O logótipo da entidade emissora;
b) A menção «licença especial de condução de ciclo-

motor» impressa em carateres maiúsculos;
c) Fotografia do titular;
d) As informações específicas:

i) Apelido;
ii) Nome;
iii) Naturalidade;
iv) Data de nascimento;
v) Número da licença;
vi) Morada.

A página 2 contém:

a) Restrições;
b) Validade;
c) Assinatura.

PARTE B

Modelo da licença especial de condução de ciclomotores

Página 1
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Página 2

SECÇÃO B

Licença especial de condução

PARTE A

1 - É aprovado o modelo de licença especial de con-
dução n.º 151, exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, S.A.

2 - A licença especial de condução é composta por 
duas faces:

A página 1 contém:
a) O logótipo da entidade emissora;
b) A menção «licença especial de condução» impressa 

em carateres maiúsculos;
c) Fotografia do titular;
d) As informações específicas:
Apelido;
Nome;
Cargo;
Número da licença;
Título de condução;
Assinatura do titular;

A página 2 contém:
Categorias de veículos para as quais a licença é válida;
Data de emissão;
Validade;
Restrições;
A menção «Esta licença só é válida em Portugal e deve 

ser exibida com o título de condução estrangeiro» im-
pressa em carateres maiúsculos.

PARTE B

Modelo da licença especial de condução

Página 1

Página 2

SECÇÃO C

Autorização especial de condução

PARTE A

1 - É aprovado o modelo de autorização especial de 
condução n.º 153, exclusivo do Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes, I.P.

2 - A autorização especial de condução é composta 
por duas faces:

A página 1 contém:

a) O logótipo da entidade emissora;
b) A menção «Instituto da Mobilidade e dos Transpor-

tes, I.P.» impressa em carateres maiúsculos;
c) A menção «autorização especial de condução» im-

pressa em carateres maiúsculos;
d) A menção «o titular deve ser portador do título de 

condução estrangeiro» impressa em carateres maiús-
culos;

e) Fotografia do titular;
f ) As informações específicas:

Apelido;
Nome;
Naturalidade;
Domicílio;
Número do título de condução;
Emitido em;
Autorização n.º;
Emitido por;
Data (de emissão);
Válido até;
Assinatura do titular;

A página 2 contém:

Categorias de veículos para as quais a autorização é 
válida;

Validade;
Restrições.
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PARTE B

Modelo da autorização especial de condução

Página 1

Página 2

ANEXO V

(a que se refere o artigo 23.º do Regulamento da Habilitação 
Legal para Conduzir)

Normas mínimas relativas à aptidão física e mental
para a condução de um veículo a motor

1 - VISÃO:
Os candidatos à emissão ou revalidação de carta ou 

de licença de condução devem ser sujeitos às indaga-
ções adequadas para assegurar que têm uma acuidade 
visual compatível com a condução de veículos a motor. 
Se houver alguma razão para duvidar de que tenham uma 
visão adequada, os candidatos devem ser examinados por 
oftalmologista ou por técnico com competências especí-
ficas para o efeito. Aquando desse exame, a atenção deve 
incidir, nomeadamente, sobre a acuidade visual, o campo 
visual, a visão crepuscular, o encadeamento e a sensibili-
dade aos contrastes, a diplopia e as outras funções visuais 
que possam comprometer a condução em segurança.

Quando a acuidade visual for igual ou inferior aos li-
mites mínimos definidos no ponto 1.1 e nas situações de 
deficiência abrangidas pelo disposto nos pontos 1.2 a 1.8, 

os candidatos ou condutores devem ser obrigatoriamente 
examinados por oftalmologista para avaliação das fun-
ções visuais que possam comprometer a condução em 
segurança.

1.1 - Acuidade visual:
1.1.1 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou revalidado 

o título de condução aos condutores que possuam uma 
acuidade visual binocular mínima, com ou sem correção 
ótica, de 0,5 (5/10) utilizando os dois olhos em simultâneo.

A acuidade visual mínima no «pior olho», com correção 
ótica se necessário, não pode ser inferior a 0,2 (2/10). Se 
a acuidade visual mínima no «pior olho», com correção 
ótica se necessário, for inferior a 0,2 (2/10) deve aplicar-se 
o previsto no ponto 1.2.

1.1.2 - Condutores do grupo 2 – é emitido ou revalidado 
o título de condução aos condutores que possuam uma 
acuidade visual mínima, com ou sem correção, de 0,8 
(8/10) no «melhor olho» e de 0,5 (5/10) no «pior olho».

Se estes valores forem atingidos com correção ótica 
é necessário que a visão não corrigida atinja pelo menos 
0,05 (0,5/10) em cada um dos olhos.

A potência das lentes não pode exceder mais ou menos 
quatro dioptrias.

A correção deve ser bem tolerada.
1.1.3 - Restrições – se for necessário a utilização de 

lentes corretoras (óculos ou lentes de contacto) para 
conseguir alcançar os valores mínimos de acuidade vi-
sual, deve impor-se o seu uso durante a condução como 
restrição.

1.2 - Visão monocular:
Considera-se monovisual todo o indivíduo que tenha 

uma perda funcional de um dos olhos ou que possua uma 
acuidade visual num dos olhos inferior a 0,2 (2/10).

Após a perda de visão num dos olhos, deve existir um 
período de adaptação adequado, no mínimo de seis meses, 
durante o qual é proibida a condução de veículos. Findo 
este período, só pode ser autorizada a prática da condução 
após obtenção de parecer favorável de oftalmologista e 
aprovação em prova prática.

1.2.1 - Condutores do grupo 1 – a acuidade visual 
com ou sem correção, não pode ser inferior a 0,5 (5/10), 
devendo neste caso, obter parecer favorável de oftal-
mologista certificando que esta situação se verifica há 
pelo menos seis meses, que o condutor está perfeita-
mente adaptado à mesma, que o campo visual e a visão 
crepuscular são normais e que a perceção de profundi-
dade e a avaliação das distâncias são compatíveis com 
a condução.

1.2.2 - Condutores do grupo 2 – o título de condução 
não é emitido nem revalidado aos candidatos ou condu-
tores do grupo 2 monovisuais.

1.2.3 - Restrições – sem prejuízo do disposto no 
ponto 1.2.1 devem ser impostas as seguintes restrições:

a) Velocidade não superior a 100Km/h nas autoestradas, 
a 90 Km/h nas vias reservadas a automóveis e motociclos 
e a 80 km/h nas restantes vias públicas;

b) Para-brisas inamovível.

1.2.3.1 - Aos condutores das categorias AM, A1, A2, A, 
de ciclomotores e de motociclos de cilindrada até 50 cm3

deve impor-se, em alternativa, uma das seguintes restri-
ções:

a) Uso de óculos de proteção; ou
b) Uso de capacete com viseira.
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1.2.3.2 - Podem ainda ser impostas, entre outras, as 
seguintes restrições:

a) Condução limitada a deslocações durante o dia;
b) Condução limitada a um raio de […] km da residên-

cia do titular ou apenas na cidade/região.

1.2.3.3 - Revalidação – o disposto nos números anterio-
res não prejudica a imposição de períodos de revalidação 
mais curtos, determinados pela necessidade de o condutor 
se submeter a exames médicos.

1.3 - Diplopia:
1.3.1 - Inaptidão – o título de condução não é emitido 

nem revalidado aos candidatos ou condutores do grupo 2 
que sofram de diplopia.

1.3.2 - Condutores do grupo 1 – apenas são permitidas, 
a título excecional, as formas congénitas ou infantis e que 
não se manifestem nos 20º centrais do campo visual nem 
causem qualquer outra sintomatologia.

A oclusão do olho afetado coloca o condutor na situação 
de visão monocular, aplicando-se as regras enunciadas 
no ponto 1.2.

Na diplopia recentemente declarada não pode ser emi-
tido ou renovado o título nos seis meses subsequentes e, 
após decorrido aquele período, deve obter parecer favorá-
vel de oftalmologista e aprovação em prova prática.

1.3.3 - Restrições – sem prejuízo do disposto no número 
anterior devem ser impostas as seguintes restrições:

a) Lente opaca ou cobertura ocular do olho afetado;
b) Condução não autorizada em autoestradas;
c) Período de validade do título não superior a três 

anos.

1.4 - Campo visual e visão periférica:
1.4.1 - Condutores do grupo 1 – o campo visual deve 

ser normal na visão binocular e na visão monocular, não 
podendo ser inferior a 120º no plano horizontal, com uma 
extensão mínima de 50º à direita e à esquerda e de 20º 
superior e inferior.

O campo visual central (20º) não deve apresentar es-
cotomas absolutos nem escotomas relativos significativos 
na sensibilidade retiniana.

Com exceção do caso da visão monocular, não são 
admissíveis adaptações nos veículos nem a imposição de 
restrições ao condutor.

1.4.2 - Condutores do grupo 2 – o campo visual bino-
cular deve ser normal, não podendo ser inferior a 160º 
no plano horizontal com uma extensão mínima de 70º à 
direita e à esquerda e de 30º superior e inferior.

Não pode existir redução significativa de nenhum dos 
meridianos quando da avaliação dos campos visuais de 
cada um dos olhos em separado.

O campo visual central (30º) não deve apresentar es-
cotomas absolutos nem escotomas relativos significativos 
na sensibilidade retiniana.

Não são admissíveis adaptações nos veículos nem a 
imposição de restrições ao condutor.

1.5 - Visão das cores:
1.5.1 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou revalidado 

o título de condução aos condutores que não apresentem 
acromatopsia.

1.5.2 - Condutores do grupo 2 – é emitido ou revalidado 
o título de condução aos condutores que não apresentem 
acromatopsia ou protanopia.

1.6 - Visão crepuscular, deslumbramento e sentido lu-
minoso:

1.6.1 - Inaptidão – o título de condução não é emitido 
nem revalidado aos candidatos ou condutores que apresen-
tem deficiente visão crepuscular e ou apresentem altera-
ções nos testes de deslumbramento e sentido luminoso.

1.6.2 - Condutores do grupo 1 – a verificação de visão 
crepuscular deficiente, a existência de hemeralopia ou 
uma diminuição nítida da visão mesópica e ou escotópica 
implicam, pelo menos, a restrição de condução limitada 
a deslocações durante o dia.

1.7 - Doenças oftalmológicas progressivas:
Se for detetada ou declarada uma doença oftalmológica 

progressiva, o título de condução só pode ser emitido 
ou revalidado para o grupo 1, sob reserva de um exame 
periódico anual por oftalmologista.

1.8 - Outras situações:
1.8.1 - Estrabismo – é causa de inaptidão para a con-

dução sempre que a visão seja afetada para além do esta-
belecido nos números anteriores. 

1.8.2 - Motilidade palpebral – é causa de inaptidão para 
a condução quando exista ptose palpebral ou lagoftalmia, 
sempre que a visão seja afetada para além do estabelecido 
nos números anteriores.

1.8.3 - Nistagmo – é causa de inaptidão para a condução 
sempre que a visão seja afetada para além do previsto nos 
números anteriores.

2 - AUDIÇÃO:
2.1 - Acuidade auditiva – surgindo dúvidas sobre a 

acuidade auditiva deve realizar-se um audiograma tonal 
e, caso se justifique, solicitar parecer de médico otorri-
nolaringologista.

2.2 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou reva-
lidado o título de condução a quem sofra de deficit
auditivo, devendo atender-se à possibilidade de com-
pensação.

A surdez profunda deve ser compensada, sempre que 
possível, por prótese ou implante coclear, sendo a aptidão 
condicionada a parecer favorável de médico otorrinola-
ringologista.

2.3 - Condutores do grupo 2 – pode ser emitido ou 
revalidado o título de condução ao candidato do grupo 
2 que sofra de deficit auditivo, condicionado à possibi-
lidade de compensação e a parecer favorável de médico 
otorrinolaringologista.

2.4 - Restrições – se, para conseguir alcançar os valores 
mínimos de acuidade auditiva, for necessária a utilização 
de prótese (s) auditiva (s), deve impor-se como restrição 
o seu uso durante a condução.

3 - MEMBROS/APARELHOS DE LOCOMOÇÃO:
3.1 - Inaptidão – o título de condução não é emitido 

nem revalidado a qualquer candidato ou condutor que 
sofra de afeções ou anomalias do sistema de locomoção 
que comprometam a segurança rodoviária.

3.1.1 - É causa de inaptidão para a condução do grupo 2 
a incapacidade física consequente a lesões e ou deformi-
dades dos membros ou do aparelho de locomoção que 
provoque incapacidade funcional que comprometa a se-
gurança rodoviária.

3.2 - Incapacidade motora – é emitido ou revalidado o 
título de condução ao candidato ou condutor portador de 
incapacidade física, com as restrições impostas mediante o 
parecer de médico da especialidade, devendo ser indicado 
o tipo de adaptações do veículo, bem como a menção de 
uso de aparelho ortopédico.
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3.2.1 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
sempre que da evolução das lesões existentes seja previ-
sível um agravamento, podem ser impostos períodos de 
reavaliação mais curtos que os previstos na lei, determina-
dos pela necessidade de o condutor se submeter a exames 
médicos periódicos.

3.3 - Incapacidade dos membros e membros artificiais: 
3.3.1 - Amputação ou paralisação de um membro su-

perior permite a condução de veículos a candidato ou 
condutor do grupo 1, com exceção dos motociclos e ci-
clomotores.

3.3.2 - Amputação abaixo do cotovelo, com o auxílio 
de prótese, permite a condução de veículos a candidato 
ou condutor do grupo 1, com exceção dos motociclos e 
ciclomotores.

3.3.3 - Amputação de uma ou das duas pernas abaixo 
dos joelhos, desde que conserve toda a sua força muscu-
lar, a liberdade de movimentos do dorso, da anca e das 
articulações dos joelhos e possua prótese bem ajustada, 
permite a condução de veículos a candidato ou condutor do 
grupo 1, com exceção dos motociclos e ciclomotores.

3.3.4 - É permitida ainda a condução de veículos a 
motor ao candidato ou condutor do grupo 1 que apresente 
anomalia ou deformidade das mãos, desde que os pole-
gares estejam íntegros e haja suficiente oponência, com 
função de presa, em cada mão.

3.4 - Incapacidades da coluna vertebral:
3.4.1 - Vértebras cervicais – é emitido ou revalidado 

título de condução ao candidato ou condutor do grupo 1 
que perdeu a mobilidade da cabeça e do pescoço, desde 
que consiga olhar sobre o ombro, devendo ser imposta a 
restrição de uso de espelhos retrovisores exteriores bi-
laterais.

3.5 - Paraplegia – é «inapto» para conduzir quem sofra 
de paraplegia, exceto para o grupo 1, devendo ser imposta 
a restrição de uso de comandos devidamente adaptados.

4 - DOENÇAS CARDIOVASCULARES:
4.1 - Inaptidão – o título de condução não é emitido nem 

revalidado a candidato ou condutor que sofra de afeções 
suscetíveis de provocar uma falha súbita do sistema car-
diovascular de natureza a provocar uma alteração súbita 
das funções cerebrais.

4.1.1 - É «inapto» para conduzir quem sofra de pro-
blemas graves do ritmo cardíaco, angina de peito que 
se manifeste em repouso ou na emoção e insuficiência 
cardíaca grave.

4.2 - Condutores do grupo 1 - é emitido ou revalidado 
título de condução, mediante parecer favorável de médico 
especialista, que controle regularmente o candidato ou 
condutor que tenha sofrido enfarte do miocárdio; seja 
portador de um estimulador cardíaco; sofra de anoma-
lias da tensão arterial; tenha sido submetido a angioplas-
tia coronária ou a bypass coronário; tenha valvulopatia, 
com ou sem tratamento cirúrgico; sofra de insuficiência 
cardíaca ligeira ou moderada; apresente malformações 
vasculares.

4.3 - Condutores do grupo 2 – a avaliação deve ser 
ponderada com base em parecer de médico especialista 
devidamente fundamentado em exames complementares, 
e ter em consideração os riscos e perigos adicionais asso-
ciados à condução de veículos deste grupo.

4.4 - Revalidação – a revalidação do título de condução 
é imposta por períodos que não excedam dois anos para 
o grupo 1 e por período que não exceda um ano para o 
grupo 2.

5 - DIABETES MELLITUS:
5.1 - Nos parágrafos seguintes, considera-se «hipo-

glicemia grave» a situação que necessita de assistência 
de terceiros e «hipoglicemia recorrente» a ocorrência de 
dois episódios de hipoglicemia grave num período de 
12 meses.

5.2 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou revalidado 
título de condução a quem sofra de diabetes mellitus em 
tratamento com antidiabéticos orais ou insulina mediante 
apresentação de relatório do médico assistente que com-
prove o bom controlo metabólico e o acompanhamento 
regular e que ateste que o interessado possui a adequada 
educação terapêutica e de autocontrolo.

5.2.1 - É «inapto» para conduzir quem apresente hipo-
glicemia grave ou recorrente, demonstre não ter suficiente 
conhecimento do risco de hipoglicemia ou que não con-
trole adequadamente a situação.

5.3 - Condutores do grupo 2 - deve ser ponderada a 
emissão ou revalidação do título de condução a quem 
sofra de diabetes mellitus em tratamento com antidiabé-
ticos orais ou insulina mediante apresentação de relatório 
de médico especialista que comprove: não ter ocorrido 
qualquer episódio de hipoglicemia grave nos 12 meses 
anteriores; o bom controlo metabólico da doença, através 
da monitorização regular da glicemia; que o condutor 
possui o controlo adequado da situação e a adequada 
educação terapêutica e de autocontrolo e que não existem 
outras complicações associadas à diabetes. 

5.4 - Restrições – sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores devem ser impostas as seguintes restrições:

a) Os condutores do grupo 1 devem ser submetidos 
a exames regulares com a periodicidade de cinco anos, 
devendo a validade do título coincidir com os prazos de 
reinspeção;

b) Os condutores do grupo 2 devem ser submetidos 
a exames regulares com a periodicidade de três anos, 
devendo a validade do título coincidir com os prazos de 
reinspeção.

6 - DOENÇAS NEUROLÓGICAS:
6.1 - Inaptidão – é «inapto» para conduzir o candidato 

ou condutor que sofra de uma doença neurológica grave, 
exceto se pertencer ao grupo 1 e for apoiado em parecer 
favorável de médico da especialidade.

6.2 - Os problemas neurológicos devidos a afeções ou 
intervenções cirúrgicas do sistema nervoso central ou pe-
riférico cujo portador apresente sinais motores, sensitivos 
ou tróficos que perturbem o equilíbrio e a coordenação, 
devem ser avaliados em função da capacidade funcio-
nal para a condução e da sua evolução. Nestes casos, a 
emissão ou renovação do título de condução, apenas é 
permitida para o grupo 1 e deve ser subordinada a exames 
regulares com a periodicidade de um ano quando haja 
risco de agravamento.

7 - EPILEPSIA E PERTURBAÇÕES GRAVES DO 
ESTADO DE CONSCIÊNCIA:

7.1 - Para efeitos do presente Regulamento entende-se 
por epilepsia a ocorrência de duas ou mais crises de epi-
lepsia num período inferior a cinco anos, e por epilepsia 
provocada a ocorrência de uma crise cujo fator causal seja 
reconhecível e evitável.

7.2 - Condutores do grupo 1:
7.2.1 - É emitido ou revalidado título de condução a 

quem sofra de epilepsia, após um período de um ano sem 
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novas crises confirmado por parecer de neurologista. Estes 
condutores devem ser submetidos a reavaliação médica 
anual até cumprirem um período de pelo menos cinco 
anos sem crises.

7.2.2 - Pode ser emitido ou revalidado título de condu-
ção a quem tenha sofrido uma crise de epilepsia provocada 
por fator causal reconhecível cuja ocorrência seja pouco 
provável durante a condução, se apoiado em parecer de 
neurologista.

7.2.3 - Pode ser emitido ou revalidado título de con-
dução a quem tenha sofrido uma primeira crise não pro-
vocada ou isolada, após um período de seis meses sem 
crises confirmado por parecer de neurologista.

7.2.4 - Pode ser emitido ou revalidado título de condu-
ção a quem tenha sofrido outras perdas de consciência, 
se apresentarem parecer de neurologista que ateste não 
haver risco de recorrência durante a condução.

7.2.5 - Pode ser emitido ou revalidado título de con-
dução a quem sofra de crises exclusivamente durante o 
sono, após um ano sem crises, confirmado por parecer de 
neurologista; porém, se tiverem sofrido de crises durante 
o sono e em estado de vigília, o período sem crises é 
alargado para dois anos.

7.2.6 - Pode ser emitido ou revalidado título de con-
dução a quem tenha sofrido crises sem consequência no 
estado de consciência e que não tenham causado incapa-
cidade funcional, se este padrão de crises tiver ocorrido 
há, pelo menos, um ano; porém, se ocorrer outra crise 
posterior, tem que decorrer um novo período de um ano 
sem crises.

7.2.7 - Quando haja alteração ou redução do tratamento 
antiepilético, o condutor não deve conduzir durante três 
meses ou até o médico considerar a situação estabilizada. 
No caso de ocorrência de uma crise devida à alteração ou 
redução de tratamento antiepilético, é proibido o exercício 
da condução durante seis meses a contar da interrupção 
ou alteração do tratamento, sendo porém aquele período 
reduzido a três meses se a terapêutica for reintroduzida.

7.3 - Condutores do grupo 2:
7.3.1 - É emitido ou revalidado título de condução a 

quem sofra de epilepsia, desde que esteja, há pelo menos 
dez anos, livre de crises e sem terapêutica específica, se 
apoiado em parecer de neurologista que ateste não existir 
qualquer patologia cerebral relevante e que confirme 
não existir atividade epilética em exame eletroencefa-
lográfico.

7.3.2 - É emitido ou revalidado título de condução a 
quem tenha sofrido uma primeira crise ou episódio iso-
lado de perda de consciência, após cinco anos sem crises 
e sem terapêutica específica, confirmado por parecer de 
neurologista.

7.3.3 - Pode ser emitido ou revalidado título de condu-
ção a quem tenha sofrido uma crise de epilepsia provocada 
por fator causal reconhecível e cuja ocorrência seja pouco 
provável durante a condução, se apoiado em parecer fa-
vorável de neurologista. Na sequência do episódio agudo 
deve ser feito exame neurológico e um eletroencefalo-
grama (EEG).

7.4 - Revalidação – Sem prejuízo do disposto no nú-
mero anterior, sempre que da evolução das doenças neuro-
lógicas seja previsível um agravamento, podem ser impos-
tos períodos de revalidação mais curtos que os previstos 
na lei, determinados pela necessidade de o condutor se 
submeter a exames médicos periódicos, que não devem 
exceder os dois anos.

8 - PERTURBAÇÕES MENTAIS:
8.1 - Inaptidão – é «inapto» para conduzir o candidato 

ou condutor que sofra de perturbações mentais congénitas 
ou adquiridas, que traduzam redução apreciável das capa-
cidades mentais, incluindo atrasos mentais e perturbações 
graves do comportamento, da capacidade cognitiva ou da 
personalidade, suscetíveis de modificar a capacidade de 
julgamento ou que, de algum modo, impliquem diminui-
ção da eficiência ou segurança na condução.

9 - ÁLCOOL:
9.1 - Inaptidão – a licença de condução não pode ser 

emitida ou renovada a candidato ou condutor em estado 
de dependência do álcool ou que não possa dissociar a 
condução do consumo.

9.2 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou revalidado 
o título de condução para candidato ou condutor que, 
tendo antecedentes de dependência em relação ao álcool, 
apresente relatório médico detalhado de psiquiatria que 
comprove a eficácia do tratamento e ateste a abstinência 
há, pelo menos, seis meses.

9.3 - Condutores do grupo 2 – em casos excecionais, 
pode ser emitido ou revalidado o título de condução a 
quem tenha antecedentes de dependência em relação ao 
álcool, mediante relatório médico de psiquiatria que ateste 
a eficácia do tratamento e a abstinência há, pelo menos, 
um ano.

9.4 - Revalidação – sem prejuízo do disposto nos nú-
meros anteriores podem ser impostos períodos de revali-
dação mais curtos que os previstos na lei, que não devem 
exceder os dois anos e mediante a submissão a exames 
médicos periódicos.

10 - DROGAS E MEDICAMENTOS:
10.1 - Substâncias com ação psicotrópica - é «inapto» 

para conduzir o candidato ou condutor em estado de de-
pendência de substâncias com ação psicotrópica ou que, 
embora não seja dependente, as consuma regularmente e 
exerçam uma influência nefasta para a condução. 

10.2.- Medicamentos – é «inapto» para conduzir o 
candidato ou condutor que consuma regularmente medi-
camentos ou associações de medicamentos suscetíveis de 
comprometer a sua aptidão para conduzir sem perigo.

10.3 - O médico que prescrever medicamentos, cuja 
composição contenha substâncias psicotrópicas ou outras 
que comprometam o exercício da condução, deve ter em 
devida conta os riscos e perigos adicionais associados, 
se a quantidade prescrita for suscetível de influenciar a 
capacidade para o exercício da condução de veículos em 
segurança.

11 - INSUFICIÊNCIA RENAL:
11.1 - Condutores do grupo 1 – é emitido ou revali-

dado título de condução a quem sofra de insuficiência 
renal grave, condicionado a controlo médico regular, 
devidamente comprovado, e com parecer favorável de 
nefrologista.

11.1.1 - Revalidação – a revalidação do título de con-
dução é imposta por períodos mais curtos que os previstos 
na lei, que não devem exceder os dois anos.

11.2 - Condutores do grupo 2 – é «inapto» para conduzir 
quem sofra de insuficiência renal grave (indivíduo em 
programa de diálise peritoneal ou hemodiálise), exceto em 
situações devidamente justificadas em parecer médico da 
especialidade e sob reserva de controlo médico anual.

11.2.1 - Revalidação – a revalidação do título de con-
dução para o grupo 2 é imposta por períodos que não 
excedam um ano.
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12 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS:
12.1 - Doença pulmonar obstrutiva crónica – é emitido 

ou revalidado o título de condução a quem sofra de doença 
pulmonar obstrutiva crónica desde que apoiado em parecer 
de médico especialista. 

12.1.1 - Revalidação – sem prejuízo do disposto no 
número anterior podem ser impostos períodos de reava-
liação mais curtos que os previstos na lei, que não devem 
exceder os dois anos.

12.2 - Doenças hematológicas e onco-hematológicas - é 
emitido ou revalidado o título de condução a quem sofra 
de anemia, leucemia, leucopenia, linfoma, trombopenia, 
transtornos da coagulação ou em tratamento com anticoa-
gulantes mediante parecer favorável de médico especialista. 

12.2.1 - Revalidação – sem prejuízo do disposto no 
número anterior podem ser impostos períodos de reava-
liação mais curtos que os previstos na lei, que não devem 
exceder os três anos no caso dos condutores do grupo 1 
e um ano no caso de condutores do grupo 2.

12.3 - Perturbações do sono – é emitido ou revalidado 
o título de condução a quem sofra de perturbações do 

sono, nomeadamente de apneia do sono, hipersónia ou 
narcolépsia, mediante a submissão a exame médico da 
especialidade e com parecer favorável, mas apenas para 
o grupo 1.

12.3.1 - Revalidação – sem prejuízo do disposto no 
número anterior podem ser impostos períodos de reava-
liação mais curtos que os previstos na lei, que não devem 
exceder os dois anos.

12.4 - Transplante de órgão – é emitido ou revalidado 
o título de condução para o grupo 1 a quem tenha sofrido 
um transplante de órgão ou implante artificial com inci-
dência sobre a capacidade para a condução, condicionado 
a controlo médico regular e parecer favorável do médico 
da especialidade.

12.5 - Outras situações – a carta ou licença de condução 
não deve ser emitida ou renovada a candidato ou condutor 
que sofra de afeção não mencionada nos números anterio-
res suscetível de constituir ou provocar uma diminuição 
das suas capacidades para o exercício da condução com 
segurança, exceto se fundamentado em parecer favorável 
de médico especialista.

ANEXO VI 

(a que se refere o artigo 23.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Normas mínimas relativas à aptidão psicológica para a condução de um veículo a motor áreas,
aptidões e competências a avaliar

SECÇÃO I

Quadros de avaliação

QUADRO I

Áreas Aptidões e competências Candidatos do G1 e condutores
do G1 e G2 Candidatos G2 Definições operacionais

Percetivo-cognitiva 1. Inteligência. . . . . . . . . . Obrigatório: Candidatos G1
Opcional: Condutores G1 e 

G2.

Obrigatório Capacidade de compreensão e formulação de re-
gras gerais utilizando estímulos de natureza 
concreta ou abstrata e sua aplicação a várias 
situações.

2. Atenção e concentração Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em dirigir e manter a atenção durante 
determinado tempo obtendo um desempenho 
estável.

3. Estimação de movimento Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade de estimar o movimento de objetos em 
deslocamento através de uma correta perceção 
de relações espácio-temporais.

Psicomotora  . . . . . . 4. Coordenação Bimanual Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em coordenar simultaneamente os 
movimentos de ambas as mãos face a ritmos 
impostos e ou livres, na execução de trajetórias 
estabelecidas.

5. Reações de escolha  . . . Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em reagir a estímulos visuais ou acús-
ticos após a sua seleção a partir de um conjunto 
alargado de estímulos também composto por 
estímulos distratores (escolha)

6. Reações múltiplas e dis-
criminativas.

Obrigatório. . . . . . . . . . . . . . Obrigatório Capacidade em reagir a múltiplos estímulos vi-
suais e ou acústicos, através de mãos e pés que 
impliquem associações específicas entre estí-
mulos e respostas.

QUADRO II 

Áreas Aptidões
e competências Definições operacionais

Percetivo-cognitiva 1. Memória. . . . . Capacidade de recuperação 
de informação adquirida, 
através de processos de 
evocação e reconheci-
mento após a sua codifi-
cação e armazenamento.

Áreas Aptidões
e competências Definições operacionais

2. Integração per-
cetiva

Capacidade para processar 
com rapidez e exatidão 
a informação visual, que 
apela à seletividade de 
estímulos visuo-perce-
tivos.
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Áreas Aptidões
e competências Definições operacionais

Psicomotora  . . . . . 3. Resistência vi-
gilante à mono-
tonia.

Capacidade de resistir à 
monotonia através da 
manutenção da vigilância 
necessária para responder 
prontamente a estímulos 
infrequentes.

4. Segurança ges-
tual.

Capacidade de executar e 
manter com precisão ci-
nestesias estáticas.

5. Destreza ma-
nual.

Capacidade de executar 
com precisão e rapidez 
cinestesias dinâmicas de 
pequena amplitude.

6. Capacidade multi-
tarefa.

Capacidade em processar 
informações paralelas 
de forma a desempenhar, 
em simultâneo, pelo me-
nos duas tarefas indepen-
dentes.

SECÇÃO II

Metodologia de aplicação

1 - O quadro I aplica-se a todos os candidatos e con-
dutores do grupo 2, bem como aos do grupo 1 mandados 
submeter a exame psicológico.

2 - O quadro II é aplicável quando surjam dúvidas 
relativamente às funções que as provas que o compõem 
avaliam, nos seguintes termos:

a) Prova de memória, sempre que haja dúvidas sobre 
a presença de alterações desta função cognitiva que pres-
suponham risco para a condução automóvel;

b) Prova de integração percetiva sempre que haja dúvi-
das quanto à capacidade de processamento seletivo de es-
tímulos, provenientes de informação visual em tempo útil;

c) [Revogada];
d) Prova de vigilância, sempre que haja dúvidas sobre 

a capacidade adequada de manutenção do nível de alerta 
e de resistência à monotonia;

e) Provas de segurança gestual e de destreza manual, 
sempre que haja dúvidas sobre a presença de algum tipo 
de quadros neurológicos, consumos abusivos ou depen-
dência de álcool ou de outras substâncias psicotrópicas, 
que condicionem o desempenho da condução automóvel 
com segurança;

f  ) Prova de capacidade multitarefa, sempre que se 
justifique avaliar a capacidade de desempenho de, pelo 
menos, duas tarefas independentes.

3 - Nos casos em que não seja possível, por motivo 
imputável ao examinado, utilizar integralmente o quadro I, 
ou em que os resultados obtidos em alguma das provas 
não permitam tomar uma decisão sobre o critério avaliado, 
deve o psicólogo utilizar testes alternativos, de entre os 
autorizados pelo IMT, I.P., para avaliação das mesmas 
aptidões e competências.

SECÇÃO III

Inaptidão

1 - É considerado «inapto» no exame psicológico:
a) O candidato do grupo 2 que não obtenha, em qual-

quer dos fatores e variáveis das áreas percetivo-cognitiva

e psicomotora, resultado superior ao percentil 16 e, na sua 
maioria, resultado superior ao percentil 25;

b) O condutor do grupo 2 que não obtenha resultado 
superior ao percentil 20, na maioria dos fatores e variáveis 
em cada uma das áreas percetivo-cognitiva e psicomotora.

c) O candidato ou condutor do grupo 1, que não obtenha 
resultado superior ao percentil 16 na maioria dos fatores 
e variáveis em cada uma das áreas percetivo-cognitiva e 
psicomotora.

2 - É ainda considerado «inapto» no exame psicológico 
o candidato ou condutor que manifestamente evidencie, 
na área psicossocial:

a) Perturbação grave da personalidade ou manifesta-
ções psicopatológicas;

b) Instabilidade emocional;
c) Agressividade, impulsividade ou irritabilidade de 

tipo explosivo;
d) Comportamento antissocial;
e) Comportamentos que traduzam atitudes inadaptadas 

e ou de risco face à segurança do tráfego;
f  ) Comportamentos que revelem a tendência para abu-

sar de bebidas alcoólicas ou evidenciem dificuldade em 
dissociar o seu consumo da condução automóvel;

g) Comportamentos que revelem a tendência para abu-
sar de substâncias psicotrópicas ou evidenciem dificuldade 
em dissociar o seu consumo da condução automóvel.

ANEXO VII 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

PARTE I
Prova teórica

SECÇÃO I

Categoria AM

I – Princípios gerais de trânsito e de segurança rodoviária

1 - Ciclomotor: noção.
2 - Equipamento do veículo.
3 - Documentação do condutor e do veículo.
4 - Responsabilidade:
4.1 Ilícito de mera ordenação social: contraordenação 

e coima;
4.2 Responsabilidade civil e criminal.
5 - Sinistralidade rodoviária:
5.1 Condução defensiva como meio de prevenir a si-

nistralidade;
5.2 Tipos de acidentes mais frequentes com os ciclo-

motores;
5.3 Acidentes por tipo de veículo;
5.4 Comparação de acidentes: outras causas de morte 

(incluindo por grupos etários);
5.5 Breves noções de primeiros socorros;
5.6 Comportamento cívico.

II – Manutenção do veículo e equipamentos de segurança

1 - Importância da manutenção.
2 - Composição e funcionamento do veículo:
2.1 Pneus;
2.2 Suspensão;
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2.3 Travões;
2.4 Transmissão;
2.5 Iluminação.

III – O condutor
1 - Exercício da condução.
2 - Distância de reação.
3 - Fatores que influenciam a distância de reação:
3.1 Fadiga;
3.2 Estado emocional;
3.3 Concentração;
3.4 Medicamentos;
3.5 Álcool:
3.5.1 Alcoolemia (taxa de álcool no sangue – TAS);
3.5.2 Perigos e efeitos;
3.5.3 Legislação.
4 - Equipamento do condutor:
4.1 Funções do equipamento;
4.2 Capacete;
4.3 Vestuário;
4.4 Proteção dos olhos.

IV – Circulação
1 - Comportamento dinâmico:
1.1 Distância de paragem;
1.2 Distância de travagem; fatores que a influenciam:
1.2.1 Velocidade;
1.2.2 Aderência;
1.2.3 Declive;
1.2.4 Carga;
1.3 Relevo dos pneus;
1.4 Transporte de carga e passageiros;
1.5 Regras de circulação.
2 - Entrada e saída de circulação:
2.1 Situações de acidentes e fatores de risco;
2.2 Regras de circulação gerais;
2.3 Regras de circulação específicas e sinalização:
2.3.1 Cedência de passagem;
2.3.2 Paragem e estacionamento;
2.4 Técnicas de condução.
3 - Circulação na ausência de outros veículos:
3.1 Situações de acidente e fatores de risco;
3.2 Regras de circulação gerais;
3.3 Regras de circulação específicas:
3.3.1 Velocidade excessiva;
3.3.2 Locais onde a velocidade deve ser reduzida;
3.4 Técnicas de condução.
4 - Circulação com outros veículos:
4.1 Situações de acidentes e fatores de risco;
4.2 Regras de circulação gerais;
4.3 Regras de circulação específicas e sinalização;
4.3.1 Circulação pela direita;
4.3.2 Distância de segurança;
4.3.3 Velocidade excessiva;
4.3.4 Circulação em filas paralelas;
4.3.5 Mudança de fila;
4.3.6 Sinais luminosos;
4.3.7 Sinais verticais;
4.3.8 Marcas rodoviárias;
4.3.9 Sinalização temporária;
4.4 Técnicas de condução.
5 - Circulação urbana:
5.1 Situações de acidente e fatores de risco;
5.2 Regras de circulação gerais;
5.3 Regras de circulação específicas; trânsito em filas 

paralelas;

5.4 Técnicas de condução.
6 - Como curvar:
6.1 Situações de acidente e fatores de risco;
6.2 Regras de circulação específicas e sinalização:
6.2.1 Visibilidade reduzida;
6.2.2 Distância de segurança;
6.2.3 Marcas rodoviárias;
6.2.4 Sinais verticais;
6.3 Técnicas de condução.
7 - Circulação em cruzamentos:
7.1 Situações de acidentes e fatores de risco;
7.2 Regras de circulação gerais;
7.3 Regras de circulação específicas e sinalização:
7.3.1 Passagem condicionada;
7.3.2 Cedência de passagem;
7.3.3 Ultrapassagem pela direita;
7.3.4 Sinais verticais;
7.3.5 Sinais luminosos;
7.3.6 Marcas rodoviárias;
7.3.7 Sinais dos agentes reguladores de trânsito;
7.4 Técnicas de condução.
8 - Mudança de direção para a esquerda e para a di-

reita:
8.1 Situações de acidente e fatores de risco;
8.2 Regras de circulação gerais;
8.3 Regras de circulação específicas:
8.3.1 Regras de posicionamento;
8.3.2 Prioridade dos peões;
8.3.3 Sinais luminosos;
8.3.4 Sinais verticais;
8.3.5 Marcas rodoviárias;
8.3.6 Sinais dos condutores;
8.4 Técnicas de condução.
9 - Ultrapassagem:
9.1 Situações de acidente e fatores de risco;
9.2 Regras de circulação gerais;
9.3 Regras de circulação específicas e sinalização:
9.3.1 Regras de execução;
9.3.2 Locais onde é proibida a ultrapassagem;
9.3.3 Regime de filas paralelas;
9.3.4 Sinais verticais;
9.3.5 Marcas rodoviárias;
9.3.6 Sinais luminosos;
9.4 Técnicas de condução.
10 - Inversão do sentido de marcha:
10.1 Regras de circulação e sinalização;
10.2 Técnicas de condução.
11 - Circulação na presença de peões:
11.1 Alguns dados estatísticos;
11.2 Situações de acidente e fatores de risco;
11.3 Regras de circulação e sinalização;
11.4 Técnicas de condução.
12 - Condução noturna e em condições atmosféricas 

adversas:
12.1 Situações de acidente e fatores de risco;
12.2 Regras de circulação;
12.3 Técnicas de condução:
12.3.1 Durante a noite;
12.3.2 Com vento;
12.3.3 Com chuva;
12.3.4 Com nevoeiro.
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SECÇÃO II

Disposições comuns a todas as categorias de veículos
com exceção da categoria AM

I – Princípios gerais de trânsito e de segurança rodoviária

1 - O sistema de circulação rodoviário:
1.1 O homem, elemento principal do sistema;
1.2 O veículo;
1.3 A via pública;
1.4 As condições ambientais.
2 - O acidente:
2.1 A falha humana como fator dominante.
3 - Função da condução:
3.1 A recolha de informação:
3.1.1 A exploração visual percetiva; estratégias a adotar;
3.1.2 A identificação;
3.2 A decisão:
3.1.1 A importância da antecipação e da previsão; es-

tratégias a adotar;
3.1.2 A avaliação do risco; o risco menor;
3.3 A ação:
3.3.1 Controlo do veículo;
3.3.2 Capacidades motoras;
3.4 Importância dos elementos percetivos na condução.
4 - Tempo de reação – principais fatores que o influen-

ciam:
4.1 Distâncias:
4.1.1 Distâncias de reação, de travagem e de paragem: 

principais fatores que as influenciam;
4.1.2 Distâncias de segurança;
4.1.3 Distância lateral, distância em relação ao veículo 

da frente; fatores a ter presentes na avaliação; formas de 
avaliar.

5 - Sinalização:
5.1 Classificação geral dos sinais de trânsito e sua hie-

rarquia;
5.2 Sinais dos agentes reguladores do trânsito;
5.3 Sinalização temporária;
5.4 Sinais luminosos;
5.5 Sinais verticais: de perigo, de regulamentação e de 

indicação; sinalização de mensagem variável e sinalização 
turístico cultural;

5.6 Marcas rodoviárias;
5.7 Sinais dos condutores: sonoros, luminosos e ma-

nuais.
6 - Regras de trânsito e manobras:
6.1 Condução de veículos;
6.2 Início e posição de marcha;
6.3 Pluralidade de vias de trânsito;
6.4 Trânsito em filas paralelas;
6.5 Trânsito em rotundas, cruzamentos, entroncamentos 

e túneis;
6.6 Trânsito em certas vias ou troços; autoestradas e 

vias equiparadas;
6.7 Trânsito de peões;
6.8 Visibilidade reduzida ou insuficiente;
6.9 Iluminação;
6.10 Veículos de transporte coletivo de passageiros;
6.11 Veículos que efetuem transportes especiais;
6.12 Veículos em serviço de urgência;
6.13 Proibição de utilização de certos aparelhos;
6.14 Velocidade:
6.14.1 Velocidade adequada às condições de trânsito;
6.14.2 Limites aplicáveis;

6.14.3 Casos de obrigatoriedade de circular a veloci-
dade moderada;

6.15 Cedência de passagem;
6.16 Cruzamento de veículos – precauções:
6.16.1 Vias estreitas ou obstruídas;
6.16.2 Veículos de grandes dimensões;
6.16.3 Influência do deslocamento do ar;
6.17 Ultrapassagem – deveres dos condutores:
6.17.1 Influência das características dos veículos em 

situações de ultrapassagem;
6.17.2 O espaço livre e necessário para a ultrapassagem;
6.17.3 A importância dos retrovisores;
6.18 Execução da ultrapassagem – seus riscos; pre-

cauções:
6.18.1 Sinal de aviso;
6.18.2 Posição para ultrapassar;
6.18.3 Avaliação de velocidades e distâncias;
6.19 Mudança de direção – cuidados prévios:
6.19.1 Posicionamento na faixa de rodagem;
6.20 Inversão do sentido da marcha – precauções;
6.21 Marcha atrás; meio auxiliar ou de recurso;
6.22 Paragem e estacionamento:
6.22.1 A importância de não dificultar a passagem e a 

visibilidade; proibições;
6.22.2 Estacionamento abusivo; abandono e remoção 

de veículos.

II – O condutor e o seu estado físico e psicológico

1 - Visão:
1.1 Campo visual;
1.2 Acuidade visual;
1.3 Visão cromática, estereoscópica e noturna.
2 - Audição.
3 - Idade.
4 - Estados emocionais.
5 - Fadiga:
5.1 Principais causas, sintomas e efeitos na condução;
5.2 Formas de prevenção.
6 - Sonolência:
6.1 Principais sintomas e efeitos na condução;
6.2 Formas de prevenção.
7 - Medicamentos:
7.1 Noção de substâncias psicotrópicas;
7.2 Principais efeitos das substâncias psicotrópicas na 

condução;
7.3 Condução sob a influência das substâncias psico-

trópicas e sinistralidade rodoviária.
8 - Álcool:
8.1 Consumo de álcool: Noção de alcoolemia e de taxa 

de álcool no sangue (TAS);
8.2 Fatores que interferem na TAS;
8.3 Principais efeitos do álcool na condução;
8.4 Condução sob a influência do álcool e sinistralidade 

rodoviária;
8.5 Processo orgânico de eliminação do álcool;
8.6 Álcool e medicamentos;
8.7 Regime legal.
9 - Substâncias psicotrópicas:
9.1 Tipos e principais efeitos na condução;
9.2 Condução sob a influência das substâncias psico-

trópicas e sinistralidade rodoviária.

III – O condutor e o veículo

1 - O veículo:
1.1. Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos;
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1.2. Automóveis ligeiros e pesados;
1.3. Tipos de automóveis: passageiros, mercadorias e 

especiais;
1.4. Veículos agrícolas: máquinas industriais e veículos 

sobre carris;
1.5. Veículos únicos e conjuntos de veículos: veículos 

articulados e comboios turísticos;
1.6. Outros veículos: velocípede com e sem motor, 

reboque, semirreboque e veículos de tração animal;
1.7. Caracterização de veículos de duas, três e quatro 

rodas;
1.8. Pesos e dimensões: definições de peso bruto, tara 

e dimensões exteriores.
2 - Constituintes do veículo:
2.1 Quadro e carroçaria;
2.2 Habitáculo do veículo:
2.2.1 Painel de instrumentos: reconhecimento e função 

dos principais órgãos de comando, regulação e sinalização;
2.2.2 Visibilidade através do habitáculo e sua influência 

na segurança: espelhos retrovisores, limpa para-brisas, 
funcionamento e manutenção;

2.2.3 Controlo dos dispositivos de iluminação interior, 
sinalização, ventilação e climatização em automóveis 
pesados de passageiros;

2.3 Motor e sistemas:
2.3.1 Motor – tipos e combustíveis utilizados;
2.4 Sistemas dos veículos:
2.4.1 Sistema de transmissão, de lubrificação, de refri-

geração, de direção, elétrico e de escape: função;
2.4.2 Sistema de travagem e de suspensão:
2.4.2.1 Função e sua composição;
2.5 Verificação da pressão e piso dos pneus:
2.5.1 Mudança de rodas em caso de emergência;
2.6 Avarias mais correntes, precauções de rotina; uti-

lização adequada.
3 - Inspeções periódicas obrigatórias:
3.1 Seu regime.
4 - Proteção do ambiente:
4.1 Ruídos e emissão de poluentes atmosféricos;
4.2 Poluição do solo;
4.3 Condução económica.
5 - Transporte de passageiros e de carga:
5.1 Entrada, acomodação e saída de passageiros e con-

dutor;
5.2 Operações de carga e de descarga; estabilidade do 

veículo; visibilidade.
6 - Visibilidade relativamente aos outros utentes da via:
6.1 Adaptação da condução às características específi-

cas do veículo; sua instabilidade e fragilidade;
6.2 Posicionamento na via: ver e ser visto;
6.3 Iluminação.
7 - Equipamentos de segurança:
7.1 Finalidade, modelos aprovados e utilização:
7.1.1 Cinto de segurança e encosto de cabeça;
7.1.2 Sistemas de retenção para crianças; sua instalação 

e restrições ao seu uso com air-bag;
7.1.3 Sinal de pré-sinalização;
7.1.4 Colete retrorrefletor;
7.2 Segurança ativa e passiva: diferenciação.

IV – O condutor e os outros utentes da via

1 - O comportamento a adotar pelo condutor face a:
1.1. Peões: crianças; idosos; invisuais; portadores de 

deficiência motora;

1.2. Veículos de duas rodas: imprevisibilidade da tra-
jetória;

1.2.1 Veículos pesados;
1.2.2 Ultrapassagem;
1.2.3 Ângulos mortos;
1.2.4 Distância de segurança.
2 - O comportamento cívico:
2.1 A importância da comunicação entre os utentes;
2.2 A partilha de um espaço e o respeito pelo outro;
2.3 Ver e ser visto;
2.4 Não surpreender nem se deixar surpreender.
3 - A condução defensiva:
3.1 Atitude do condutor;
3.2 Caracterização de técnicas de condução.

V – O condutor, a via e outros fatores externos
1 - Classificação das vias – o perfil, o estado de con-

servação e as características do pavimento:
1.1 Adaptação da condução às condições da via;
1.2 Condução urbana e não urbana; atravessamento de 

localidades, condução em túneis;
1.3 Condução em autoestrada:
1.3.1 Monotonia e hipnose da velocidade;
1.3.2 Adaptação da condução à entrada e saída de au-

toestrada ou via equiparada;
1.3.3 Manobras proibidas;
1.4 Intensidade do trânsito.
2 - Adaptação da condução às condições ambientais 

adversas – perda de visibilidade; menor aderência:
2.1 Principais comportamentos a adotar:
2.1.1 Utilização de luzes;
2.1.2 Moderação da velocidade;
2.1.3 Aumento das distâncias de segurança;
2.2 Chuva, nevoeiro, neve, gelo e vento forte:
2.2.1 O comportamento dos peões e dos condutores de 

veículos de duas rodas;
2.2.2 Aquaplanagem;
2.3 Condução noturna:
2.3.1 Ver e ser visto;
2.3.2 Aurora e crepúsculo;
2.3.3 Encandeamento: causas e comportamento a adotar.

VI – Diversos
1 - Habilitação legal para conduzir:
1.1 Títulos de condução:
1.1.1 Categorias;
1.1.2 O regime probatório;
1.1.3 Validade dos títulos de condução;
1.2 Requisitos para obtenção e revalidação dos títulos:
1.2.1 Aptidão física, mental e psicológica;
1.2.2 Exames de condução;
1.3 Novos exames.
2 - Responsabilidade:
2.1 Ilícito de mera ordenação social:
2.1.1 Contraordenação;
2.1.2 Sanção pecuniária: coima;
2.1.3 Sanção acessória: inibição de conduzir;
2.2 Responsabilidade criminal: seu regime;
2.3 Cassação do título de condução;
2.4 Responsabilidade civil: seu regime; o seguro.
3 - Comportamento em caso de acidente:
3.1 Precauções;
3.2 Sinalização e alarme;
3.3 Comportamento em relação aos sinistrados;
3.4 Identificação dos intervenientes.
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SECÇÃO III

Disposições específicas

I – Específicas para as categorias A1, A2 e A

1 - Equipamentos de proteção, sua utilização e finali-
dade: luvas, botas, vestuário e capacete.

2 - Visibilidade relativamente aos outros utentes da via: 
posicionamento, ver e ser visto, iluminação.

3 - Adaptação da condução às características específicas 
do veículo, sua instabilidade e fragilidade.

4 - Adaptação da condução às condições da via: o 
perfil, o estado de conservação e as características do 
pavimento.

5 - Fatores de risco associados aos diferentes estados 
do piso e aos pontos de instabilidade tais como tampas de 
esgoto, marcações (linhas e setas) e carris de elétrico.

6 - Constituintes do veículo: Quadro, sistema de sus-
pensão e de direção; painel de instrumentos, órgãos de 
comando, regulação e sinalização.

7 - Motor e sistemas: Interruptor de paragem de emer-
gência e níveis do óleo; sistema de transmissão: corrente, 
correia e veio.

8 - Avarias mais correntes, precauções de rotina e uti-
lização adequada.

II – Específicas comuns para as categorias C1, C, D1 e D

1 - Veículos pesados:
1.1 Sua definição.
2 - Constituintes do veículo, sistemas, características 

e seu funcionamento:
2.1 Constituintes:
2.1.1 Quadro:
2.1.1.1 Principais tipos;
2.1.1.2 Estrutura do quadro como suporte de sistemas, 

componentes, acessórios, unidades técnicas e caixa;
2.1.1.3 Pontos mais suscetíveis de corrosão, fadiga ou 

deformação; sua influência na segurança;
2.1.2 Carroçaria:
2.1.2.1 Cabine e caixa do veículo: dimensionamento 

por questões de segurança; importância de fixação à es-
trutura do veículo;

2.1.2.2 Estrutura dos automóveis pesados de passagei-
ros – aspetos fundamentais de dimensionamento para o 
transporte de passageiros;

2.1.3 Habitáculo do veículo:
2.1.3.1 Painel de instrumentos: reconhecimento e 

função dos principais órgãos de comando, regulação e 
sinalização;

2.1.3.2 Noções de utilização de sistemas eletrónicos 
de navegação (GPS);

2.1.3.3 Leitura de mapas de estradas e planeamento do 
itinerário de viagens;

2.1.3.4 Tacógrafos:
2.1.3.4.1 Tempos de condução, interrupção e de repouso 

dos condutores de veículos de transportes pesados de 
mercadorias e de passageiros;

2.1.3.4.2 Tipos; Utilização do tacógrafo pelo condutor; 
anotação obrigatória na folha de registo;

2.1.3.4.3 Regime legal sobre tacógrafos e sua utiliza-
ção, designadamente quanto às regras relativas a tempo 
de condução e períodos de repouso, definidos no Regu-
lamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de março de 2006, relativo à harmoni-

zação de determinadas disposições em matéria social no 
domínio dos transportes rodoviários, e uso de equipa-
mentos de registo em conformidade com o Regulamento 
(CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro de 
1985, relativo à introdução de um aparelho de controlo 
no domínio dos transportes rodoviários.

2.1.3.5 Visibilidade através do habitáculo e sua influên-
cia na segurança: espelhos retrovisores, limpa para-brisas, 
funcionamento e manutenção;

2.1.3.6 Controlo dos dispositivos de iluminação inte-
rior, sinalização, ventilação e climatização em automóveis 
pesados de passageiros; 

2.2 - Motor:
2.2.1 Tipos e combustíveis utilizados;
2.2.2 Noções dos seus constituintes e princípios de 

funcionamento;
2.2.3 Limitadores de velocidade: regras e princípios 

de funcionamento;
2.2.4 Sobrealimentação: turbo compressor e compres-

sores:
2.2.4.1 Princípios de funcionamento;
2.2.4.2 Avarias e suas consequências;
2.2.5 Sistema de alimentação do combustível:
2.2.5.1 Função; o circuito do combustível; os filtros e 

limpeza dos filtros;
2.3 Sistemas do automóvel:
2.3.1 Sistema de refrigeração:
2.3.1.1 Função: principais elementos; proteção anti-

gelo; circuito de arrefecimento; fluidos utilizados;
2.3.2 Sistema de lubrificação:
2.3.2.1 Função: Principais elementos; circuito de lu-

brificação; lubrificantes;
2.3.3 Sistema de travagem:
2.3.3.1 Circuito e seus componentes;
2.3.3.2 Tipos de sistemas: mecânicos, hidráulicos e 

pneumáticos;
2.3.3.3 Tipos de travões;
2.3.3.4 Funcionamento: noções de aderência, equilíbrio 

da travagem, eficiência dos travões, distância de paragem 
e bloqueamento das rodas;

2.3.3.5 Sistema ABS: funcionamento e vantagens;
2.3.3.6 Sistemas auxiliares de travagem: auxílio do 

motor; desaceleradores de escape, hidráulico e elétrico;
2.3.3.7 Manutenção e deteção de avarias e sua influên-

cia na segurança rodoviária;
2.3.4 Sistema de direção – função:
2.3.4.1 Noções de raio e ângulo de viragem na condu-

ção; ângulos de divergência e convergência das rodas;
2.3.4.2 Tipos de direção – noções de funcionamento;
2.3.4.3 Deteção de avarias: as vibrações do volante e 

suas consequências;
2.3.5 Sistema de iluminação e elétrico:
2.3.5.1 O alternador, a bateria e os fusíveis; seu fun-

cionamento e manutenção;
2.3.5.2 Circuitos elétricos: cuidados a ter com a sua 

cablagem;
2.3.5.3 Avaria das luzes e o condicionalismo na circu-

lação dos automóveis;
2.3.6 Sistema de suspensão:
2.3.6.1 Tipos e constituição;
2.3.6.2 Os amortecedores – conservação e substituição;
2.3.6.3 Deteção de avarias: perda do efeito amorte-

cedor;
2.3.7 Sistemas de transmissão:
2.3.7.1 Função e princípios de funcionamento;
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2.3.7.2 Embraiagem e caixa de velocidades – tipos;
2.3.7.3 Aspetos específicos de transmissão em auto-

móveis de passageiros;
2.3.7.4 Causas de mau funcionamento e deteção de 

avarias;
2.3.8 Sistema de escape – composição e seus elementos;
2.3.8.1 Eficiência de dispositivo silencioso e limites de 

intensidade de ruídos no escape dos motores;
2.4 Jantes e pneumáticos: condições de utilização nos 

automóveis pesados e reboques:
2.4.1 Constituição do pneu e altura mínima dos dese-

nhos do piso do pneu;
2.4.2 Proibição de uso de pneus que apresentam lesões 

e de abrir ou reabrir desenhos;
2.4.3 Utilização de pneus recauchutados;
2.4.4 Pneu suplente: precaução a adotar durante a re-

moção e a substituição de rodas;
2.5 Iluminação e sinalização auxiliares:
2.5.1 Tipos e características: âmbito de aplicação;
2.5.2 Dispositivos de luzes bem regulados e limpos, 

sem interferências que reduzam a sua intensidade.
3 - Reboques e semirreboques:
3.1 Estrutura do quadro: normal e autoportante;
3.2 Sistemas de ligação:
3.2.1 Forma de atrelar e desatrelar em conjuntos de 

veículos e em veículos articulados – deteção de avarias:
3.3 Dispositivos especiais de apoio de semirreboques 

não articulados na via pública: macacos;
3.4 Importância da compatibilidade técnica da ligação 

nos conjuntos de veículos e em veículos articulados; pesos 
e dimensões;

3.5 Sinalização exterior especial em reboques e se-
mirreboques.

4 - Autocarro articulado:
4.1 Aspetos técnicos essenciais na condução e circu-

lação.
5 - Manutenção:
5.1 Manutenção preventiva de avarias e reparações 

correntes necessárias;
5.2 Descrição dos princípios de manutenção, cuidados 

especiais e limitação de avarias dos constituintes dos 
veículos.

6 - Lotação, pesos e dimensões:
6.1 Definição de massa máxima admissível ou peso 

bruto, tara, carga máxima admissível, peso bruto rebocável 
e poder de elevação;

6.2 Definição de pesos máximos admissíveis por eixo;
6.3 Pesos e dimensões máximos em veículos;
6.4 Influência das características físicas dos veículos na 

visibilidade do seu condutor e de outros utentes da via;
6.5 Influência da dimensão exterior de veículos em 

situações de alteração de trajetória; raio de viragem;
6.6 Lotação em automóveis pesados de passageiros.
7 - Inspeções periódicas obrigatórias:
7.1 Verificações a que o veículo é sujeito num centro 

de inspeção técnica de veículos;
7.2 Regime legal.
8 - Proteção do ambiente:
8.1 Medidas dos níveis máximos de ruídos e emissões 

de poluentes atmosféricos;
8.2 Limitação e controlo de ruídos e emissões poluentes.
9 - Transporte dos passageiros e mercadorias:
9.1 Entrada e saída de passageiros em segurança;
9.2 Limitações de peso e dimensões das mercadorias 

face às características do veículo;

9.3 Centro de gravidade da carga: noções gerais no 
âmbito da segurança rodoviária; posicionamento, dis-
tribuição e fixação ideal da carga na caixa do veículo; 
estabilidade do veículo em circulação face à posição do 
centro de gravidade da carga;

9.4 Regime Legal.
10 - Equipamentos de segurança:
10.1 Cintos de segurança, sinal de pré-sinalização e 

colete retrorrefletor;
10.2 Ferramentas e sobressalentes necessários à repa-

ração de pequenas avarias;
10.3 Calços, extintores e caixa de primeiros socorros;
10.4 Comportamento a adotar em caso de acidente; 

medida a adotar após ocorrência de acidente ou situação 
similar, incluindo ações de emergência, como evacuação 
de passageiros e noções básicas de primeiros socorros.

11 - Responsabilidade:
11.1 Documentos relativos ao veículo e ao transporte, 

exigidos para o transporte nacional e internacional de 
mercadorias e de passageiros.

III – Específicas para as categorias C1 e C

1 - Fatores de segurança relativos à carga de veículos:
1.1 Controlo da carga: a estiva e fixação;
1.2 Operações de carga e descarga de mercadorias;
1.3 Utilização de equipamento de carga e descarga.
2 - Diferentes tipos de carga:
2.1 Cargas líquidas – enchimento e distribuição corretos 

em cisternas;
2.2 Comportamento de veículos em circulação e em 

travagem;
2.3 Cargas pendentes;
2.4 Cargas cujo peso ou contorno envolvente exterior 

ultrapasse os limites regulamentares;
2.5 Cuidados no acondicionamento e amarração;
2.6 Sinalização exterior especial: regime condicionado 

de circulação.
3 - Sistemas de acoplamento:
3.1 Tipos e funcionamento – partes principais;
3.2 Ligação, utilização e manutenção diária dos siste-

mas em conjuntos de automóveis pesados de mercadorias.
4 - Responsabilidade do condutor:
4.1 Relativamente à receção, ao transporte e à entrega 

de mercadorias, segundo as condições acordadas.

IV – Específicas para as categorias D1 e D

1 - Automóveis pesados de passageiros:
1.1 Categoria I;
1.2 Categoria II;
1.3 Categoria III;
1.4 Veículos com dimensões especiais.
2 - Responsabilidade do condutor:
2.1 Transporte de passageiros; conforto e segurança 

dos passageiros;
2.2 Transporte de crianças;
2.3 Cuidados de segurança a adotar antes de iniciar a 

viagem;
2.4 Transporte rodoviário de passageiros:
2.4.1 Nacional;
2.4.2 Internacional.
3 - Sistemas de acoplamento:
3.1 Tipos e funcionamento – principais componentes;
3.2 Utilização e manutenção diária dos sistemas em 

conjuntos de automóveis pesados de passageiros.
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PARTE II
Prova prática

SECÇÃO I

Categorias AM

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Reconhecimento dos constituintes fundamentais:
1.1.1 Quadro, sistema de suspensão e de direção;
1.1.2 Painel de instrumentos, órgãos de comando, re-

gulação e sinalização;
1.2 Verificação sumária de dispositivos e elementos:
1.2.1 Estado dos pneumáticos;
1.2.2 Sistema de travagem;
1.2.3 Sistema de direção e transmissão;
1.2.4 Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança 

de direção;
1.2.5 Avisador acústico, quando aplicado;
1.2.6 Indicação de dispositivos suscetíveis de manu-

tenção de rotina;
1.3 Procedimentos prévios:
1.3.1 Uso e ajuste do capacete de proteção, luvas, botas 

e vestuário adequado;
1.3.2 Regulação de espelhos retrovisores;
1.3.3 Posicionamento do condutor no veículo;
2 - Aptidões:
2.1 Tirar o veículo do descanso e deslocá-lo sem a ajuda 

do motor, caminhando a seu lado;
2.2 Manter o equilíbrio a diferentes velocidades, in-

cluindo em marcha lenta e em diferentes situações de 
condução;

2.3 Travagem: utilização simultânea do travão da re-
taguarda e da frente;

2.4 Arranque após estacionamento e caminhos de acesso;
2.5 Arranque súbito e paragem de emergência, em piso 

normal e de fraca aderência;
2.6 Arranque e paragem em vias de forte inclinação;
2.7 Curvas: lentas e rápidas: formas de execução;
2.8 Maneabilidade:
2.8.1 Obstáculos inesperados:
2.8.1.1 Desvio súbito da trajetória;
2.8.1.2 Transposição de um obstáculo;
2.8.2 Feitura de slalom ou condução descrevendo um «8»;
2.9 Paragem e estacionamento:
2.9.1 Colocação do veículo no descanso;
2.10 Regras especiais de condução.
3 - Comportamento:
3.1 Condução em vias urbana e não urbana;
3.2 Características especiais da via pública;
3.3 Sinalização;
3.4 Início de marcha;
3.5 Posição de marcha;
3.6 Distâncias de segurança;
3.7 Marcha em linha reta e em curva;
3.8 Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.9 Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das vias 

de trânsito;
3.10 Arranque e paragem no trânsito;
3.11 Arranque após estacionamento e saídas de cami-

nhos de acesso;
3.12 Contornar um obstáculo;
3.13 Cruzamento de veículos, incluindo em passagens 

estreitas;
3.14 Cedência de passagem;

3.15 Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.16 Mudança de direção para a direita e para a es-

querda;
3.17 Inversão do sentido da marcha;
3.18 Estacionamento;
3.19 Condução noturna e em condições ambientais 

adversas:
3.19.1 Utilização das luzes;
3.19.2 Adaptação da velocidade às condições de visi-

bilidade e ao estado de aderência do pavimento;
4 - Avaliação do treino da exploração percetiva:
4.1 Ver e ser visto;
4.2 Olhar o mais longe possível:
4.2.1 Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
4.2.2 Perceber o conjunto da situação;
4.3 Avaliação das estratégias de exploração perce-

tiva:
4.3.1 Utilizar a visão lateral;
4.3.2 Movimentar mais os olhos que a cabeça;
4.3.3 Utilizar a visão ao longe;
4.3.4 Atender ao ângulo morto;
4.4 Avaliação da decisão mais ajustada à segurança; 

o risco menor;
4.5 Processos subjacentes: informação recolhida; per-

ceção e previsões efetuadas;
4.6 Desenvolvimento das capacidades de antecipação 

e previsão; avaliação dos riscos potenciais ou reais;
4.7 Ação e capacidades motoras;
4.8 Técnicas de condução defensiva;
4.9 Explicação de erros cometidos e sua correção.

SECÇÃO II

Categorias A1, A2 e A 

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Reconhecimento dos constituintes fundamentais:
1.1.1 Quadro, sistema de suspensão e de direção;
1.1.2 Painel de instrumentos, órgãos de comando, re-

gulação e sinalização;
1.1.3 Motor e sistemas;
1.2 Verificação sumária de dispositivos e elementos:
1.2.1 Estado dos pneumáticos;
1.2.2 Sistema de travagem;
1.2.3 Sistema de direção e transmissão;
1.2.4 Interruptor de paragem de emergência;
1.2.5 Corrente, correia e veio;
1.2.6 Níveis do óleo;
1.2.7 Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança 

de direção;
1.2.8 Avisador acústico, quando aplicado;
1.2.9 Indicação de dispositivos suscetíveis de manu-

tenção de rotina;
1.3 Procedimentos prévios:
1.3.1 Uso e ajuste do capacete de proteção, luvas, botas 

e vestuário adequado;
1.3.2 Regulação de espelhos retrovisores;
1.3.3 Posicionamento do condutor no veículo;
2 - Aptidões:
2.1 Tirar o veículo do descanso e deslocá-lo sem a ajuda 

do motor, caminhando a seu lado;
2.2 Manter o equilíbrio a diferentes velocidades, in-

cluindo em marcha lenta e em diferentes situações de 
condução;
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2.3 Travagem: utilização simultânea do travão da re-
taguarda e da frente ou com auxílio da caixa de veloci-
dades;

2.4 Arranque após estacionamento e caminhos de acesso;
2.5 Arranque súbito e paragem de emergência, em piso 

normal e de fraca aderência;
2.6 Arranque e paragem em vias de forte inclinação;
2.7 Curvas: lentas e rápidas: formas de execução;
2.8 Maneabilidade:
2.8.1 Obstáculos inesperados:
2.8.1.1 Desvio súbito da trajetória;
2.8.1.2 Transposição de um obstáculo;
2.8.2 Feitura de slalom;
2.8.3 Condução descrevendo um 8;
2.8.4 Inversão de marcha em U;
2.9 Paragem e estacionamento:
2.9.1 Colocação do veículo no descanso;
2.9.2 Precauções necessárias ao sair do veículo;
2.10 Regras especiais de condução.
3 - Comportamento:
3.1 Condução em vias urbana e não urbana em situa-

ção de:
3.1.1 Vias de perfil, traçado e pavimento diversos;
3.1.2 Características especiais da via pública;
3.1.3 Sinalização;
3.1.4 Início de marcha;
3.1.5 Posição de marcha;
3.1.6 Distâncias de segurança;
3.1.7 Marcha em linha reta e em curva;
3.1.8 Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.1.9 Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das 

vias de trânsito;
3.1.10 Trânsito em filas paralelas;
3.1.11 Arranque e paragem no trânsito;
3.1.12 Arranque após estacionamento e saídas de ca-

minhos de acesso;
3.1.13 Contornar um obstáculo;
3.1.14 Cruzamento de veículos, incluindo em passagens 

estreitas;
3.1.15 Cedência de passagem;
3.1.16 Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.1.17 Mudança de direção para a direita e para a es-

querda;
3.1.18 Inversão do sentido da marcha;
3.1.19 Estacionamento;
3.2 Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-

paradas: entrada e saída;
3.3 Condução noturna e em condições ambientais ad-

versas:
3.3.1 Utilização das luzes;
3.3.2 Adaptação da velocidade às condições de visibi-

lidade e ao estado de aderência do pavimento;
3.4 Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.4.1 Ver e ser visto;
3.4.2 Olhar o mais longe possível:
3.4.2.1 Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.4.2.2 Perceber o conjunto da situação;
3.4.3 Procurar um ponto de fuga possível em caso de 

emergência;
3.5 Avaliação das estratégias de exploração percetiva:
3.5.1 Utilizar a visão lateral;
3.5.2 Movimentar mais os olhos que a cabeça;
3.5.3 Utilizar a visão ao longe;
3.5.4 Atender ao ângulo morto;

3.6 Avaliação da identificação seletiva dos índices for-
mal, informal, crítico e pertinente em função da situação 
de circulação;

3.7 Avaliação da decisão mais ajustada à segurança; 
o risco menor:

3.7.1 Processos subjacentes: informação recolhida; 
perceção e previsões efetuadas;

3.8 Elementos necessários:
3.8.1 Índices;
3.8.2 Alternativas;
3.8.3 Fins e prioridades relativas;
3.8.4 As consequências da escolha;
3.9 Regras de seleção das diferentes respostas:
3.9.1 Tempo que medeia entre o aparecimento da si-

tuação e a ação;
3.10 Desenvolvimento das capacidades de antecipação 

e previsão; avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.11 Ação e capacidades motoras;
3.12 Técnicas de condução defensiva;
3.13 Explicação de erros cometidos e sua correção;
3.14 Condução económica e ecológica.

SECÇÃO III

Categorias B1 e B 

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Reconhecimento dos constituintes fundamentais:
1.1.1 Quadro, carroçaria e habitáculo;
1.1.2 Painel de instrumentos, órgãos de comando, re-

gulação e sinalização;
1.1.3 Motor e sistemas;
1.2 Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 

elementos:
1.3 Estado de pneumáticos;
1.4 Sistema de direção;
1.5 Sistema de travagem;
1.6 Fluidos: óleo do motor, líquido refrigerante e lí-

quido de lavagem;
1.7 Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança de 

direção;
1.8 Sinais sonoros;
1.9 Procedimentos prévios:
1.9.1 Ajustamentos: banco do condutor e apoios de 

cabeça, caso existam, cintos de segurança e dispositivos 
de retenção de crianças;

1.9.2 Regulação de espelhos retrovisores;
1.9.3 Confirmação das portas fechadas;
1.9.4 Leitura de mapa de estradas;
1.9.5 Indicação de dispositivos de manutenção de ro-

tina;
1.9.6 Adoção da posição correta para conduzir;
1.9.7 Manobrar a alavanca de mudança de velocidades, 

a embraiagem e o travão de estacionamento, com o motor 
desligado.

2 - Aptidões:
2.1 Início de marcha:
2.2.1 Ligação do motor;
2.2.2 Ponto morto e embraiagem;
2.2.3 Seleção das velocidades;
2.2.4 Olhar para os espelhos retrovisores e para trás;
2.2.5 Utilizar o indicador de mudança de direção;
2.2.6 Utilizar o travão de estacionamento;
2.2.7 Coordenar os movimentos dos pés e das mãos 

antes e durante o arranque e com o veículo em marcha;
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2.2.8 Estabilização de velocidade;
2.2.9 Posicionamento correto do veículo na via;
2.3 Exercícios de condução lenta, incluindo a marcha 

atrás;
2.4 Exercícios em patamar: aceleração e mudanças de 

velocidade adequadas;
2.5 Exercícios em subida e em descida: mudanças de 

velocidade; arranque e paragem;
2.6 Travagem para parar com precisão: efeito combi-

nado do motor e do travão de serviço;
2.7 Execução de condução em curva:
2.7.1 Marcha em círculo;
2.7.2 Curvas em ângulo reto;
2.8 Paragem e estacionamento:
3 - Comportamento:
3.1 Condução urbana e não urbana em situação de:
3.1.1 Vias de perfil, traçado e pavimento diversos;
3.1.2 Características especiais da via pública;
3.1.3 Sinalização;
3.1.4 Início de marcha;
3.1.5 Posição de marcha;
3.1.6 Distâncias de segurança;
3.1.7 Marcha em linha reta e em curva;
3.1.8 Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.1.9 Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das 

vias de trânsito;
3.1.10 Trânsito em filas paralelas;
3.1.11 Arranque e paragem no trânsito;
3.1.12 Arranque após estacionamento e saídas de ca-

minhos de acesso;
3.1.13 Contornar um obstáculo;
3.1.14 Cruzamento de veículos, incluindo em passagens 

estreitas;
3.1.15 Cedência de passagem;
3.1.16 Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.1.17 Mudança de direção para a direita e para a es-

querda;
3.1.18 Inversão do sentido da marcha;
3.1.19 Marcha atrás;
3.1.20 Estacionamento;
3.2 Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-

paradas: entrada e saída;
3.3 Condução noturna e em condições ambientais ad-

versas:
3.3.1 Utilização das luzes;
3.3.2 Adaptação da velocidade às condições de visibi-

lidade e ao estado de aderência do pavimento;
3.4 Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.4.1 Ver e ser visto;
3.4.2 Olhar o mais longe possível;
3.4.3 Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.4.4 Perceber o conjunto da situação;
3.4.5 Procurar um ponto de fuga possível em caso de 

emergência;
3.5 Avaliação das estratégias de exploração percetiva:
3.5.1 Utilizar a visão lateral;
3.5.2 Movimentar mais os olhos que a cabeça;
3.5.3 Utilizar a visão ao longe;
3.5.4 Atender ao ângulo morto;
3.5.5 Avaliação da identificação seletiva dos índices 

formal, informal, crítico e pertinente em função da situa-
ção de circulação;

3.6 Avaliação da decisão mais ajustada à segurança; 
o risco menor:

3.6.1 Processos subjacentes: informação recolhida; 
perceção e previsões efetuadas;

3.7 Elementos necessários:
3.7.1 Índices;
3.7.2 Alternativas;
3.7.3 Fins e prioridades relativas;
3.7.4 As consequências da escolha;
3.7.5 Regras de seleção das diferentes respostas;
3.7.6 Tempo que medeia entre o aparecimento da si-

tuação e a ação;
3.8 Desenvolvimento das capacidades de antecipação 

e previsão; avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.9 Ação; capacidades motoras;
3.10 Técnicas de condução defensiva;
3.11 Explicação de erros cometidos e sua correção;
3.12 Condução económica e ecológica, tendo em conta 

as rotações por minuto, utilização correta da caixa de 
velocidades, travagem e aceleração;

3.13 Precauções necessárias ao sair do veículo-

SECÇÃO IV

Categoria BE

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Reconhecimento dos constituintes fundamentais:
1.1.1 Quadro, carroçaria e habitáculo;
1.1.2 Motor e sistemas;
1.2 Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 

elementos:
1.2.1 Estado de pneumáticos;
1.2.2 Sistema de direção;
1.2.3 Sistema de travagem;
1.2.4 Fluidos: óleo do motor, líquido refrigerante e 

líquido de lavagem;
1.2.5 Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança 

de direção;
1.2.6 Sinais sonoros;
1.2.7 Dispositivos específicos de travagem e acopla-

mento;
1.3 Procedimentos prévios:
1.3.1 Ajustamentos: banco do condutor e apoios de 

cabeça, caso existam, cintos de segurança e dispositivos 
de retenção de crianças;

1.3.2 Regulação de espelhos retrovisores;
1.3.3 Confirmação das portas fechadas;
1.3.4 Leitura de mapas de estradas;
1.3.5 Controle dos fatores de segurança relativos às 

operações de carga do veículo: carroçaria, chapas; portas 
do compartimento de carga; travamento da cabina; pro-
cesso de carregamento; amarração da carga;

1.3.6 Colocação adequada da carga, considerando o 
respetivo centro de gravidade; sinalização da carga;

1.4 Indicação de dispositivos de manutenção de ro-
tina;

1.5 Adoção da posição correta para conduzir;
1.6 Manobrar a alavanca de mudança de velocidades, 

a embraiagem e o travão de estacionamento, com o motor 
desligado;

2 - Aptidões:
2.1 Exercícios de condução lenta, incluindo a marcha 

atrás;
2.2 Importância do centro de gravidade e das forças 

centrífuga e centrípeta;



Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014  1979

  

2.3 Influência do vento sobre a trajetória do veículo, 
por efeito da carga;

2.4 Comportamento em caso de derrapagem e bloca-
gem de rodas;

2.5 Precauções na condução por efeito da projeção de 
água e de lama;

2.6 Atrelar e desatrelar o reboque;
2.6.1 Controle do mecanismo de acoplamento, do sis-

tema de travagem e as ligações elétricas;
2.7 Características específicas do veículo:
2.7.1 Comportamento em função do peso e dimensões;
2.7.2 Má visibilidade para o condutor e para os outros 

utentes;
2.8 Paragem e estacionamento:
2.8.1 Precauções necessárias ao sair do veículo;
2.8.2 Estacionamento em condições de segurança para 

efetuação de operações de carga/descarga.
3 - Comportamento:
3.1 Condução urbana e não urbana em situação de:
3.1.1 Condução em vias de perfil, traçado e pavimento 

diversos;
3.1.2 Características especiais da via pública;
3.1.3 Sinalização;
3.1.4 Início de marcha;
3.1.5 Posição de marcha;
3.1.6 Distâncias de segurança;
3.1.7 Marcha em linha reta e em curva;
3.1.8 Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.1.9 Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das 

vias de trânsito;
3.1.10 Condução em filas paralelas;
3.1.11 Arranque e paragem no trânsito;
3.1.12 Arranque após estacionamento e saídas de ca-

minhos de acesso;
3.1.13 Contornar um obstáculo;
3.1.14 Cruzamento de veículos, incluindo em passagens 

estreitas;
3.1.15 Cedência de passagem;
3.1.16 Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.1.17 Mudança de direção para a direita e para a es-

querda;
3.1.18 Inversão do sentido da marcha;
3.1.19 Marcha atrás;
3.1.20 Estacionamento;
3.2 Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-

paradas: entrada e saída;
3.3 Condução noturna e em condições ambientais ad-

versas:
3.3.1 Utilização das luzes;
3.3.2 Adaptação da velocidade às condições de visibi-

lidade e ao estado de aderência do pavimento;
3.4 Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.4.1 Ver e ser visto;
3.4.2 Olhar o mais longe possível;
3.4.3 Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.4.4 Perceber o conjunto da situação;
3.4.5 Procurar um ponto de fuga possível em caso de 

emergência;
3.5 Avaliação das estratégias de exploração percetiva:
3.5.1 Utilizar a visão lateral;
3.5.2 Movimentar mais os olhos que a cabeça;
3.5.3 Utilizar a visão ao longe;
3.5.4 Atender ao ângulo morto;

3.6 Avaliação da identificação seletiva dos índices for-
mal, informal, crítico e pertinente em função da situação 
de circulação;

3.7 Avaliação da decisão mais ajustada à segurança; 
o risco menor:

3.7.1 Processos subjacentes: informação recolhida; 
perceção e previsões efetuadas;

3.8 Elementos necessários:
3.8.1 Índices;
3.8.2 Alternativas;
3.8.3 Fins e prioridades relativas;
3.8.4 As consequências da escolha;
3.8.5 Regras de seleção das diferentes respostas;
3.8.6 Tempo que medeia entre o aparecimento da si-

tuação e a ação;
3.9 Desenvolvimento das capacidades de antecipação 

e previsão;
3.10 Avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.11 Ação; capacidades motoras;
3.12 Técnicas de condução defensiva.

SECÇÃO V

Categorias C1, C C1E, CE, D1, D, D1E e DE

I – Disposições comuns

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 - Verificar:
1.1.1 - E utilizar o painel de instrumentos, incluindo 

o equipamento de registo (tacógrafo) nos termos do Re-
gulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de 
dezembro de 1985. Este último requisito não é aplicável 
aos candidatos a condutor das categorias C1 e C1E; 

1.1.2 - O estado das rodas, porcas, guarda-lamas, jane-
las, para-brisas, limpa para-brisas e dos fluidos do veículo, 
designadamente do óleo do motor, do líquido de arrefeci-
mento e do líquido de lavagem do para-brisas;

1.1.3 - A pressão do ar, reservatórios do ar e a sus-
pensão.

1.2 - Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 
elementos:

1.2.1 - Sistema de direção;
1.2.2 - Sistema de travagem;
1.2.3 - Limitador de velocidade;
1.2.4 - Luzes, refletores, indicadores de mudança de 

direção e avisador sonoro;
1.2.5 - Leitura de mapas de estrada, traçar itinerários in-

cluindo utilização de sistemas de navegação eletrónica (GPS). 
1.3 - Procedimentos prévios:
1.3.1 - Ajustar o banco na medida do necessário a fim 

de encontrar a posição correta;
1.3.2 - Ajustar os espelhos retrovisores, cintos de se-

gurança e os apoios de cabeça, caso existam;
2 - Aptidões:
2.1 Características específicas do veículo:
2.1.1 Comportamento em função do peso e dimensões;
2.1.2 Má visibilidade para o condutor e para os outros 

utentes;
2.2 Paragem e estacionamento:
2.2.1 Precauções ou cuidados especiais necessários para 

a imobilização do veículo e sair do veículo;
2.3 Outros conhecimentos específicos:
2.3.1 Regulamentação relativa às horas de descanso e 

de condução.
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3 - Comportamento:
3.1 Importância do centro de gravidade e das forças 

centrífuga e centrípeta;
3.2 Influência do vento sobre a trajetória do veículo, 

por efeito da carga;
3.3 Comportamento em caso de derrapagem e bloca-

gem de rodas;
3.4 Precauções na condução por efeito da projeção de 

água e de lama;
3.5 Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.5.1 Ver e ser visto;
3.5.2 Olhar o mais longe possível;
3.5.3 Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.5.4 Perceber o conjunto da situação;
3.5.5 Procurar um ponto de fuga possível em caso de 

emergência;
3.6 Avaliação das estratégias de exploração percetiva:
3.6.1 Utilizar a visão lateral;
3.6.2 Movimentar mais os olhos que a cabeça;
3.6.3 Utilizar a visão ao longe;
3.6.4 Atender ao ângulo morto;
3.6.5 Avaliação da identificação seletiva dos índices 

formal, informal, crítico e pertinente em função da situa-
ção de circulação;

3.7 Avaliação da decisão mais ajustada à segurança; 
o risco menor:

3.7.1 Processos subjacentes: informação recolhida; 
perceção e previsões efetuadas;

3.8 Elementos necessários:
3.8.1 Índices;
3.8.2 Alternativas;
3.8.3 Fins e prioridades relativas;
3.8.4 As consequências da escolha;
3.9 Regras de seleção das diferentes respostas;
3.9.1 Tempo que medeia entre o aparecimento da si-

tuação e a ação;
3.10 Desenvolvimento das capacidades de antecipação 

e previsão; avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.11 Ação; capacidades motoras;
3.12 Técnicas de condução defensiva;
3.13 Explicação de erros cometidos e sua correção;
3.14 Condução segura e eficiente em termos de consumo 

de energia: Conduzir de forma que garanta a segurança e 
reduzir o consumo de combustível e as emissões durante a 
aceleração, desaceleração, condução em subidas e descidas;

3.14.1 Condução económica e ecológica, de forma 
segura e eficiente em termos de consumo de energia tendo 
em conta as rotações por minuto, mudança de velocidades, 
travagem e aceleração.

3.15 Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-
paradas: entrada e saída.

II – Específicas para as categorias C1, C, C1E e CE

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Demonstração de:
1.1.1 Controlo dos fatores de segurança relativos às 

operações de carga do veículo: carroçaria, chapas; portas 
do compartimento de carga; travamento da cabina; pro-
cesso de carregamento; amarração da carga;

1.1.2 Peso e tipo de cargas;
2 - Aptidões:
2.1 Paragem e estacionamento:
2.1.1 Estacionamento em condições de segurança para 

efetuação de operações de carga/descarga em rampas e 
ou plataformas ou instalações semelhantes.

III – Específicas para as categorias D1, D, D1E e DE

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Demonstração de:
1.1.1 Aptidão em tomar medidas especiais relativas à 

segurança do veículo; controlo da carroçaria; das portas 
de serviço, das saídas de emergência, do equipamento de 
primeiros socorros, dos extintores de incêndio e de outro 
equipamento de segurança;

2 - Aptidões:
2.1 Paragem e estacionamento:
2.1.1 Estacionamento em condições de segurança para 

efetuação de operações de entrada e saída de passageiros;
2.1.2 Conforto dos passageiros, sem aceleração rápida, 

em condução suave e sem travagens bruscas;

IV – Específicas para as categorias C1E, CE, D1E e DE

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 Atrelar e desatrelar o reboque;
1.1.1 Controle do mecanismo de acoplamento, do sis-

tema de travagem e as ligações elétricas;
1.2 Atrelar e desatrelar o reboque ou o semirreboque 

ao veículo;
1.3 Estacionamento em condições de segurança para 

efetuação de operações de carga/descarga.

V – Específicas para as categorias C, CE, D e DE

1 - Aptidões:
1.1 Travagem e paragem:
1.1.2 Desaceleração a tempo, travagem ou paragem em 

conformidade com as circunstâncias, antecipação;
1.2 Utilização dos vários sistemas de travagem;
1.2.1 Utilização de sistemas de redução da velocidade 

para além dos travões de serviço.

SECÇÃO VI

Conjunto compostos por um veículo da categoria B e reboque 
de massa máxima autorizada superior a 750 kg, desde que a 
massa máxima do conjunto seja superior a 3500 kg e igual ou 
inferior a 4250 kg.

1 - Conhecimento e preparação do veículo:
1.1 - Verificação sumária de dispositivos, sistemas e 

elementos:
1.1.1 - Estado de pneumáticos;
1.1.2 - Sistema de direção;
1.1.3 - Sistema de travagem;
1.1.4 - Fluidos: óleo do motor, líquido refrigerante e 

líquido de lavagem;
1.1.5 - Luzes: catadióptricos, indicadores de mudança 

de direção;
1.1.6 - Sinais sonoros;
1.1.7 - Dispositivos específicos de travagem e aco-

plamento;
1.2 - Procedimentos prévios:
1.2.1 - Ajustamentos: banco do condutor e apoios de 

cabeça, caso existam, e cintos de segurança;
1.2.2 - Regulação de espelhos retrovisores;
1.2.3 - Confirmação das portas fechadas;
1.2.4 - Indicação de dispositivos de manutenção de 

rotina;
1.2.5 - Manobrar a alavanca de mudança de velocida-

des, a embraiagem e o travão de estacionamento, com o 
motor desligado;
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2 - Aptidões:
2.1 - Exercícios de condução lenta, incluindo a marcha 

atrás;
2.2 - Atrelar e desatrelar o reboque;
2.2.1 - Controle do mecanismo de acoplamento, do 

sistema de travagem e as ligações elétricas;
2.3 - Importância do centro de gravidade e das forças 

centrífuga e centrípeta;
2.4 - Influência do vento sobre a trajetória do veículo, 

por efeito do volume do conjunto;
2.5 - Comportamento em caso de derrapagem e blo-

cagem de rodas;
2.6 - Precauções na condução por efeito da projeção 

de água e de lama;
2.7 - Características específicas do veículo:
2.7.1 - Comportamento em função do peso e dimen-

sões;
2.7.2 - Má visibilidade para o condutor e para os outros 

utentes;
3 - Comportamento:
3.1 - Condução urbana e não urbana em situação de:
3.1.1 - Condução em vias de perfil, traçado e pavimento 

diversos;
3.1.2 - Características especiais da via pública;
3.1.3 - Sinalização;
3.1.4 - Início de marcha;
3.1.5 - Posição de marcha;
3.1.6 - Distâncias de segurança;
3.1.7 - Marcha em linha reta e em curva;
3.1.8 - Condução em pluralidade de vias de trânsito;
3.1.9 - Mudança de fila de trânsito e pré-seleção das 

vias de trânsito;
3.1.10 - Condução em filas paralelas;
3.1.11 - Arranque e paragem no trânsito;
3.1.12 - Arranque após estacionamento e saídas de 

caminhos de acesso;
3.1.13 - Cruzamento de veículos, incluindo em passa-

gens estreitas;
3.1.14 - Cedência de passagem;
3.1.15 - Ultrapassagem em diferentes circunstâncias;
3.1.16 - Mudança de direção para a direita e para a 

esquerda;
3.1.17 - Inversão do sentido da marcha;
3.1.18 - Marcha atrás;
3.1.19 - Estacionamento;
3.2 - Condução em túneis, em autoestradas e vias equi-

paradas: entrada e saída;
3.3 - Condução noturna e em condições ambientais 

adversas:
3.3.1 - Utilização das luzes;
3.3.2 - Adaptação da velocidade às condições de visi-

bilidade e ao estado de aderência do pavimento;
3.4 - Avaliação do treino da exploração percetiva:
3.4.1 - Ver e ser visto;
3.4.2 - Olhar o mais longe possível;
3.4.3 - Explorar sistematicamente o espaço envolvente 

com auxílio dos espelhos retrovisores;
3.4.4 - Procurar um ponto de fuga possível em caso 

de emergência;
3.4.5 - Atender ao ângulo morto;
3.5 - Avaliação da decisão mais ajustada à segurança 

considerando o menor risco: Tempo que medeia entre o 
aparecimento da situação e a ação; 

3.6 - Desenvolvimento das capacidades de antecipação 
e previsão;

3.7 - Avaliação dos riscos potenciais ou reais;
3.8 - Ação; capacidades motoras;
3.9 - Técnicas de condução defensiva.

PARTE III
Veículos de exame

SECÇÃO I

Equipamento

1 - Os veículos a utilizar nas provas práticas do exame 
de condução podem ser de caixa manual ou de caixa au-
tomática.

2 - Os veículos de exame, com exceção dos veículos 
de duas rodas e dos veículos da categoria B1, devem estar 
equipados com:

a) Travão de estacionamento ao alcance do examinador;
b) Comandos duplos de travão de serviço e de acele-

rador;
c) Comandos duplos de embraiagem nos veículos de 

caixa manual;
d) Dois espelhos retrovisores interiores para a cate-

goria B;
e) Dois espelhos retrovisores exteriores de cada lado, 

sendo um dirigido ao examinando e outro ao examinador, 
para as categorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.

3 - Excetuam-se do disposto no número anterior os 
veículos da categoria B bem como os veículos tratores 
da categoria BE apresentados por candidatos em regime 
de autopropositura, que devem, pelo menos, possuir as 
seguintes características:

a) Lotação de quatro lugares;
b) Caixa fechada,
c) Travão de estacionamento ao alcance do examinador;
d)Capaz de atingir a velocidade de, pelo menos, 100 km/h.

4 - Os veículos de duas rodas a utilizar na prova prá-
tica do exame de condução devem estar equipados com 
um recetor do som do emissor instalado no veículo que 
transporta o examinador.

SECÇÃO II

Características específicas dos veículos de exame

1 - Os veículos a utilizar na prova prática devem ainda 
possuir as seguintes características:

Categoria AM:
Ciclomotor de duas rodas, com cilindrada não superior 

a 50 cm3, cuja velocidade máxima de projeto não seja 
inferior a 25 km/h nem exceda 45 km/h, com pelo menos 
duas velocidades ou equipado com variador contínuo de 
velocidade e dois espelhos retrovisores, um de cada lado;

Categoria A1: 

Motociclo da categoria A1 sem carro lateral, com uma 
potência não superior a 11 kW e uma relação potência/
peso não superior a 0,1 kW/kg, e capaz de atingir uma 
velocidade de, pelo menos, 90 km/h; se o motociclo for 
acionado por motor de combustão interna, a cilindrada do 
motor deve ser de, pelo menos, 120 cm3; se o motociclo for 
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acionado por um motor elétrico, a relação potência/peso 
do veículo deve ser de, pelo menos, 0,08 kW/kg; 

Categoria A2: 
Motociclo sem carro lateral, com uma potência igual 

ou superior a 20 kW, mas que não exceda 35 kW e uma 
relação potência/peso não superior a 0,2 kW/kg; se o mo-
tociclo for acionado por um motor de combustão interna, 
a cilindrada do motor deve ser de, pelo menos, 400 cm3;
se o motociclo for acionado por um motor elétrico, a 
relação potência/peso do veículo deve ser, pelo menos, 
de 0,15 kW/kg; 

Categoria A: 
Motociclo sem carro lateral, cuja massa sem carga seja 

superior a 180 kg, com uma potência igual ou superior 
50 kW; se o motociclo for acionado por motor de com-
bustão interna, a cilindrada do motor deve ser de, pelo 
menos, 600 cm3; se o motociclo for acionado por motor 
elétrico, a relação potência/peso do veículo deve ser de, 
pelo menos, 0,25 kW/kg;

Categoria B1:
Quadriciclo a motor capaz de atingir a velocidade de, 

pelo menos, 60 km/h;

Categoria B:
Veículo da categoria B de quatro rodas, capaz de atingir 

a velocidade de, pelo menos, 100 km/h. Este veículo deve 
ainda possuir caixa fechada, lotação de cinco lugares;

Categoria BE:
Conjunto composto por um veículo de exame da cate-

goria B e um reboque com massa máxima autorizada de, 
pelo menos, 1000 kg, que não se inclua na categoria B, 
capaz de atingir a velocidade de, pelo menos, 100 km/h; o 
compartimento de carga do reboque deve consistir numa 
caixa fechada, cujas largura e altura sejam pelo menos 
iguais às do veículo trator, ou com largura ligeiramente 
menor, desde que a visão para a retaguarda só seja possí-
vel através do uso de espelhos retrovisores exteriores do 
veículo a motor; o reboque deve ser apresentado com um 
mínimo de 800 kg de massa real total;

Categoria C1:
Veículo da categoria C1 com massa máxima autorizada 

não inferior a 4000 kg, comprimento não inferior a 5 m, 
capaz de atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, 
equipado de sistema de travagem antibloqueio e tacógrafo; 
o compartimento de carga deve consistir num corpo de 
caixa fechada cujas largura e altura sejam pelo menos 
iguais às da cabina;

Categoria C :
Veículo da categoria C com uma massa máxima auto-

rizada não inferior a 12 000 kg, um comprimento mínimo 
de 8 m, uma largura mínima de 2,40 m e capaz de atingir 
uma velocidade de, pelo menos, 80 km/h; equipado com 
travões antibloqueio, sistema de transmissão que permita 
a seleção manual das mudanças pelo condutor e equi-
pamento de registo nos termos do Regulamento (CEE)

n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro de 1985; 
devendo o compartimento de carga consistir numa caixa 
fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às 
da cabina; o veículo deve ser apresentado com um mínimo 
de 10 000 kg de massa real total; 

Categoria C1E:
Conjunto composto por um veículo de exame da cate-

goria C1 e por um reboque com massa máxima autorizada 
não inferior a 1 250 kg; o conjunto deve ter comprimento 
não inferior a 8 m e poder atingir a velocidade de, pelo 
menos, 80 km/h; o compartimento de carga do reboque 
deve consistir num corpo de caixa fechada cujas largura 
e altura sejam pelo menos iguais às da cabina, podendo 
esta caixa ser ligeiramente menos larga do que a cabine, 
desde que a visão para a retaguarda só seja possível através 
do uso dos retrovisores exteriores do veículo a motor; o 
reboque deve ser apresentado com um mínimo de 800 kg 
de massa real total;

Categoria CE: 
Veículo articulado ou um conjunto composto por um 

veículo de exame da categoria C e um reboque com 
comprimento mínimo de 7,5 m, devendo, quer o veículo 
articulado quer o conjunto, possuir uma massa máxima 
autorizada não inferior a 20 000 kg, comprimento mínimo 
de 14 m e largura de, pelo menos, 2,40 m, podendo atingir 
uma velocidade de, pelo menos, 80 km/h; estar equipados 
com travões antibloqueio, sistema de transmissão que 
permita a seleção manual das mudanças pelo condutor 
e equipamento de registo nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro de 
1985; o compartimento de carga deve consistir numa caixa 
fechada cujas largura e altura sejam, pelo menos, iguais 
às da cabina; quer o veículo articulado quer o conjunto 
devem ser apresentados com um mínimo de 15 000 kg 
de massa real total.

Categoria D1:
Veículo da categoria D1 com massa máxima autorizada 

não inferior a 4000 kg, comprimento mínimo de 5 m, 
capaz de atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, 
equipado com sistema de travagem antibloqueio, tacógrafo 
e um banco destinado ao examinador situado à direita do 
condutor;

Categoria D:
Veículo da categoria D com o comprimento mínimo 

de 10 m e largura não inferior a 2,40 m, capaz de atingir 
a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, equipado com 
sistema de travagem antibloqueio, tacógrafo, e um banco 
destinado ao examinador situado à direita do condutor;

Categoria D1E:
Conjunto composto por um veículo de exame da cate-

goria D1 e por um reboque com massa máxima autorizada 
não inferior a 1250 kg, capaz de atingir a velocidade de, 
pelo menos, 80 km/h; o compartimento de carga do re-
boque deve consistir num corpo de caixa fechada cujas 
largura e altura sejam de pelo menos 2 m; o reboque deve 
ser apresentado com o mínimo de 800 kg de massa real 
total;
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Categoria DE:
Conjunto composto por um veículo de exame da cate-

goria D e por um reboque massa máxima autorizada não 
inferior a 1250 kg, com a largura mínima de 2,40 m e 
capaz de atingir a velocidade de pelo menos 80 km/h; o 
compartimento de carga do reboque deve consistir num 
corpo de caixa fechada cujas largura e altura sejam de 
pelo menos 2 m; o reboque deve ser apresentado com o 
mínimo de 800 kg de massa real total.

ANEXO VIII

(a que se refere o n.º 5 do artigo 37.º do Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir)

Conteúdo programático da prova teórica do exame
especial de condução

A – Módulo comum

Condução

1 - Conjunto de tomada de decisões:
a) Decisões incorretas conducentes a situações peri-

gosas;
b) Características do processo da tomada de decisão, 

durante a condução;
c) Atitudes e os motivos que diferenciam um condutor 

seguro daquele que conduz de forma perigosa;
d) O papel que pode desempenhar o estado emocional 

na segurança rodoviária;
e) Influência da perceção e aceitação de risco na con-

dução;
f  ) Influência sobre o comportamento do condutor das 

interpretações feitas sobre o comportamento dos outros 
utentes da via.

2 - Aptidões e capacidades físicas para o exercício de 
uma condução segura

a) Complexidade da circulação rodoviária;
b) A importância da manutenção das aptidões e das 

capacidades físicas em perfeitas condições para o exer-
cício da condução;

c) A importância do desempenho dos sentidos, espe-
cialmente da visão, para uma condução segura;

d) Importância dos mecanismos de atenção na con-
dução;

e) Impacto das distrações nos acidentes de trânsito;
f  ) Importância das capacidades motoras para conduzir 

com segurança.

3 - Segurança ativa e passiva
a) Sistemas de segurança ativa e passiva dos veículos 

a motor;
b) Importância de uma boa utilização dos vários ele-

mentos de segurança;
c) Principais regras de manutenção e cuidado do veículo 

e todos os seus sistemas de segurança;
d) Importância da utilização de sistemas de retenção 

para crianças.

4 - Condução defensiva
a) Conceito e os princípios da condução defensiva;
b) Eficácia de uma condução defensiva para reduzir 

acidentes de trânsito;

c) Regras e comportamentos de condução defensiva;
d) Importância do comportamento do condutor na pre-

venção dos acidentes;
e) Comportamento adequado para conduzir em condi-

ções meteorológicas adversas.
f) Condução.

5 - Eco-condução
a) Conceito e princípios da eco-condução;
b) Eficácia da adoção da eco-condução;
c) Regras e boas práticas conducentes à eco-condução.

6 - Grupos de risco
a) Grupos particularmente sensíveis às condições de 

trânsito;
b) Razões que tornam as crianças as mais vulneráveis 

aos acidentes;
c) Tipo de jovens que aparece com maior frequência 

nas estatísticas de acidentes;
d) Peões - o grupo de maior risco nos acidentes;
e) Razões que tornam os idosos vulneráveis aos aci-

dentes;
f) Problemas enfrentados pelos condutores de velocí-

pedes como utentes da via;
g) Estratégias para evitar os acidentes com estes grupos 

de risco.

7 - Regras de trânsito
a) Princípios e valores que devem nortear o comporta-

mento do condutor durante a condução em vias públicas;
b) A importância do cumprimento das regras de trânsito 

na segurança rodoviária;
c) Responsabilidades sociais e legais decorrentes da 

violação das regras de trânsito;
d) Principais normas de comportamento a cumprir du-

rante a condução.

B – Módulo específico intercalar

Fatores de risco
1 - Velocidade
a) Velocidade excessiva ou inadequada como impor-

tante fator de risco, na condução;
b) Velocidade adotada às características da via, do veí-

culo e do estado do condutor;
c) Influência da velocidade na capacidade do condutor 

para o exercício de uma condução em segurança;
d) Perigos da velocidade excessiva ou inadequada, 

no exercício de algumas manobras, como em travagens, 
contorno de obstáculos ou descrição de curvas.

2 - Álcool
a) Influência do álcool nos acidentes rodoviários;
b) Efeitos do álcool na capacidade de conduzir;
c) Fatores que potenciam o aumento do TAS;
d) Perigo que representa conduzir sob influência do 

álcool;
e) Responsabilidade contraordenacional, civil e crimi-

nal, resultante da condução sob a influência do álcool.

3 - Substâncias psicotrópicas
a) Principais drogas de abuso e sua influência sobre a 

capacidade de conduzir;
b) Riscos reais da condução sob a influência de certas 

drogas;
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e) Características das lesões geralmente sofridas pelo 
peão atropelado.

3 - Medidas em caso de acidente
a) Atuação adequada em caso de acidente;
b) Regra mnemónica P. A. S. (Proteger, Alertar e So-

correr);
c) Ações mínimas para proteção do local do aci-

dente, as pessoas nele envolvidas, os outros condutores 
que se aproximam do local e as pessoas que prestam 
auxílio;

d) Comportamento adequado para alertar com eficácia 
os serviços de emergência;

e) Princípios básicos de socorrismo para prestar as-
sistência às vítimas até à chegada dos serviços de emer-
gência.

4 - Sonolência
a) Impacto da sonolência nos acidentes de rodoviários;
b) Efeitos produzidos pela sonolência nos condutores;
c) Principais causas de sonolência durante a condução;
d) Prevenir a sonolência ao volante;
e) Relação entre a síndroma da apneia obstrutiva do 

sono e os acidentes rodoviários.

c) Características distintivas dos principais grupos de
drogas de abuso;

d) Relação entre o consumo de determinadas substân-
cias lícitas, como o café, o chá e o tabaco, e a condução.

4 - Doenças e medicamentos
a) Doenças que podem alterar a capacidade para con-

duzir com segurança;
b) Influência da depressão e das alergias na capacidade

para conduzir;
c) Risco para a segurança rodoviária do exercício da

condução e consumo de determinados medicamentos;
d) Importância do conhecimento sobre a doença e sobre

os medicamentos prescritos para garantir a segurança nas
vias públicas;

e) Consciência da necessidade de estar em boas condi-
ções físicas e emocionais antes de iniciar a condução.

5 - Fadiga
a) Impacto da fadiga nos acidentes de viação;
b) Fatores que podem aumentar o aparecimento da

fadiga;
c) Alterações que o cansaço pode produzir nos con-

dutores;
d) Riscos de conduzir cansado;
e) Meios de evitar a fadiga ao volante;
f) Importância para a segurança dos condutores profis-

sionais, o respeito pelas normas sobre tempos de condução 
e de repouso.

6 - Stress
a) Impacto do stress sobre acidentes rodoviários;
b) Stress: diversas fases;
c) Tipos de situações desgastantes para a maioria dos

condutores;
d) Efeitos do stress na condução;
e) Meios para mitigar os efeitos do stress ao volante.

C – Módulo comum final

Acidentes de viação

1 - Compreensão do problema
a) Extensão real dos acidentes rodoviários, problemas

sociais e económicos deles decorrentes;
b) Identificar os acidentes de trânsito como um pro-

blema de saúde pública que afeta a todos;
c) Fatores de risco que influenciam os acidentes, sobre

os quais se pode atuar;
d) Repercussões do comportamento do condutor na

maior parte dos acidentes;
e) Outras variáveis associadas às taxas elevadas de

acidentes.

2 - Dinâmica de um impacto e suas consequências
a) Conceitos gerais sobre a dinâmica de um acidente

para avaliar a real magnitude das forças que nele intervêm;
b) Principais tipos de lesões produzidas pelos acidentes;
c) Lesões consoante o tipo de acidente (colisão frontal,

laterais, alcance e retorno);
d) Lesões determinadas em função do tipo de veículo

(automóveis ligeiros de passageiros, automóveis pesados,
bicicletas e motociclos);

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Decreto-Lei n.º 38/2014

de 14 de março

A intervenção «Reforma Antecipada» do Plano de 
Desenvolvimento Rural (RURIS), para o período de 2000 
a 2006, assumiu os compromissos financeiros decorrentes 
da execução dos projetos aprovados no âmbito do Regu-
lamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de junho 
de 1992, que institui um regime comunitário de ajudas à 
reforma antecipada na agricultura, designado pelas dispo-
sições nacionais de execução como «Regime de Ajudas à 
Cessação da Atividade Agrícola».

Pelo Decreto -Lei n.º 8/2001, de 22 de janeiro — que 
foi entretanto alterado pelo Decreto -Lei n.º 202/2001, de 
13 de julho, e revogado pelo Decreto -Lei n.º 64/2004, de 
22 de março —, foram cometidas ao gestor do RURIS 
as competências respeitantes à coordenação da gestão, à 
avaliação e ao controlo das candidaturas em execução no 
âmbito do RURIS, bem como à gestão dos projetos em 
execução contratados ao abrigo do regime instituído pelo 
mencionado Regulamento.

Com a extinção da figura do gestor do RURIS, e ao 
abrigo do Decreto -Lei n.º 64/2004, de 22 de março, 
algumas competências ao nível da gestão do RURIS, 
bem como da avaliação dos projetos no âmbito do alu-
dido Regulamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 
30 de junho de 1992, passaram a ser prosseguidas pelo 
então Instituto do Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa), enquanto as competências respeitantes ao 
controlo das intervenções RURIS foram cometidas ao 
então Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvol-
vimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) e ao então 
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola 
(INGA).
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Posteriormente, com a entrada em vigor do Decreto -Lei 
n.º 209/2006, de 27 de outubro, que determinou a extin-
ção do IDRHa, do IFADAP e do INGA, as competências 
no presente domínio, anteriormente prosseguidas pelo 
IDRHa, foram integradas na Direção -Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR) e as competências do 
IFADAP e do INGA, à exceção das atribuições no domínio 
dos controlos ex -post, foram integradas no Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.), 
serviços que lhes sucederam.

Com a entrada em vigor do regime de apoio ao desenvol-
vimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvol-
vimento Rural (FEADER), instituído ao abrigo do Regula-
mento (CE) n.º 1698/2005, do Conselho, de 20 de setembro 
de 2005, deixaram de ser aceites novas candidaturas ao 
«Regime de Ajudas à Cessação da Atividade Agrícola» e 
à intervenção «Reforma Antecipada» do RURIS, uma vez 
que os respetivos programas comunitários já se encontram 
encerrados, pelo que a competência ao nível da gestão des-
tas medidas se encontra atualmente circunscrita à decisão 
de alteração das candidaturas e dos projetos e à realização 
dos respetivos controlos.

Tendo em conta o diminuto o número de projetos ainda 
em execução no âmbito do referido Regulamento (CEE) 
n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de junho de 1992, não se 
justifica manter a separação de competências em matéria 
de controlo entre a DGADR e o IFAP, I.P., sendo que este 
organismo já é hoje responsável pelo controlo das inter-
venções do RURIS.

A necessidade de assegurar a uniformização e a simpli-
ficação dos procedimentos de controlo, quer no domínio 
do «Regime de Ajudas à Cessação da Atividade Agrícola» 
quer no âmbito da intervenção «Reforma Antecipada» do 
RURIS, recomenda que as competências relativas a estas 
medidas, que têm condições de acesso e compromissos 
idênticos, sejam exercidas pelo IFAP, I.P., em articulação 
com as direções regionais de agricultura e pescas (DRAP) 
territorialmente competentes, às quais passa a estar legal-
mente cometida a responsabilidade pela gestão técnica e 
administrativa, pelo acompanhamento e pela manutenção 
do arquivo da documentação, tarefas que os menciona-
dos serviços periféricos já vêm desempenhando ao abrigo 
de protocolos celebrados com as entidades envolvidas 
na execução das referidas medidas, não sendo, por isso, 
necessário proceder à reafetação de recursos nas DRAP, 
para o efeito.

Por outro lado, as responsabilidades de controlo dos 
projetos no âmbito do Regulamento (CEE) n.º 2079/92, 
do Conselho, de 30 de junho de 1992, agora cometidas ao 
IFAP, I.P., e que deixam de ser efetuados pela DGADR, 
serão inseridas nas competências de controlo que o IFAP, 
I.P., já detém no âmbito de outros regimes de apoio, motivo 
pelo qual não é necessário operar a qualquer reorganização 
deste Instituto, não havendo igualmente necessidade de 
proceder a qualquer reorganização da DGADR, uma vez 
que, por se tratar de um número diminuto de controlos, 
esta direção -geral não tem alocados em exclusivo quais-
quer recursos ao desempenho das referidas funções, não 
havendo, por isso, recursos a reafetar ao IFAP, I.P.

Paralelamente, a transição dos regimes de ajudas para o 
FEADER e razões de eficiência justificam, ainda, que se 
aplique o disposto no artigo 28.° -A do Regulamento (UE) 
n.º 65/2011, da Comissão, de 27 de janeiro de 2011, alte-
rado pelos Regulamentos de Execução (UE) n.ºs 147/2012, 
da Comissão, de 20 de fevereiro de 2012, e 937/2012, da 

Comissão, de 12 de outubro de 2012, que estabelece as 
regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, 
do Conselho, de 20 de setembro de 2005, relativas aos 
procedimentos de controlo e à condicionalidade no que 
respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento rural, 
disposição que confere aos Estados -Membros a faculdade 
de prescindirem dos controlos in loco após o primeiro 
pagamento do apoio, desde que os controlos administra-
tivos ofereçam as necessárias garantias de legalidade e de 
regularidade dos pagamentos.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente decreto -lei atribui ao Instituto de Finan-
ciamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.) a coorde-
nação da gestão da intervenção «Reforma Antecipada» do 
Plano de Desenvolvimento Rural, para o período de 2000 a 
2006, abreviadamente designado RURIS, e a coordenação 
da gestão e controlo do «Regime de Ajudas à Cessação da 
Atividade Agrícola», ao abrigo do regime instituído pelo 
Regulamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de 
junho de 1992.

2 — O presente decreto -lei atribui, ainda, às direções 
regionais de agricultura e pescas (DRAP) a gestão técnica 
e administrativa e o acompanhamento das candidaturas e 
dos projetos aprovados no âmbito do RURIS e do Regu-
lamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de junho 
de 1992.

Artigo 2.º
Coordenação

A coordenação da gestão das candidaturas e dos projetos 
aprovados no âmbito da intervenção «Reforma Anteci-
pada» do RURIS e do «Regime de Ajudas à Cessação da 
Atividade Agrícola», designadamente a competência para 
decidir alterações, é da responsabilidade do IFAP, I.P.

Artigo 3.º
Gestão e acompanhamento

A gestão técnica e administrativa e o acompanhamento 
das candidaturas e dos projetos referidos no artigo anterior 
é da responsabilidade das DRAP territorialmente compe-
tentes.

Artigo 4.º
Controlo

1 — Compete ao IFAP, I.P., elaborar a amostra de con-
trolo dos regimes de ajuda referidos no artigo 2.º

2 — Os controlos in loco são executados pelas DRAP 
responsáveis pela gestão e pelo acompanhamento dos res-
petivos projetos e candidaturas.

3 — O IFAP, I.P., pode prescindir da amostra de controlo 
e dos controlos in loco referidos nos números anteriores, 
quando os controlos administrativos, incluindo os controlos 
cruzados, ofereçam as necessárias garantias de legalidade 
e de regularidade dos pagamentos.
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Artigo 5.º
Arquivo documental

O arquivo, a atualização e a organização das candida-
turas e dos projetos referidos no artigo 2.º são da respon-
sabilidade das DRAP territorialmente competentes.

Artigo 6.º
Norma revogatória

São revogados:
a) O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 31/94, de 5 de feve-

reiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 351/97, de 5 de dezem-
bro, na parte em que se refere ao Regulamento (CEE) 
n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de junho de 1992;

b) Os artigos 5.º e 8.º do Decreto -Lei n.º 64/2004, de 
22 de março, na parte relativa à intervenção «Reforma 
Antecipada», bem como o n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 64/2004, de 22 de março, na parte em que se refere 
ao Regulamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de 
junho de 1992;

c) Os artigos 14.º a 20.º do Regulamento de Aplicação 
do Regime de Ajudas à Cessação da Atividade Agrícola, 
aprovado pela Portaria n.º 854/94, de 22 de setembro, e 
alterado pelas Portarias n.ºs 135/96, de 2 de maio, e 424/98, 
de 21 de julho;

d) O n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento de Aplicação da 
Intervenção Reforma Antecipada do Programa de Desen-
volvimento Rural, aprovado pela Portaria n.º 99/2001, de 
16 de fevereiro, e alterado pela Portaria n.º 1075/2006, 
de 3 de outubro.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de 
janeiro de 2014. — Pedro Passos Coelho — Maria Luís 
Casanova Morgado Dias de Albuquerque — Maria de 
Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.

Promulgado em 6 de março de 2014.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 10 de março de 2014.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

Pela Portaria n.º 1194/93, de 13 de novembro, foi auto-
rizado o funcionamento daquele curso nas instalações que 
o IPAM possuía em Aveiro.

A ENSIGEST, Gestão de Estabelecimentos de Ensi-
no, S. A., na qualidade de atual entidade instituidora do 
Instituto Português de Administração de Marketing do 
Porto, requereu o reconhecimento de interesse público 
do Instituto Português de Administração de Marketing 
de Aveiro.

De acordo com o parecer da Direção -Geral do Ensino 
Superior, encontram -se reunidas, quer pela entidade insti-
tuidora, quer pelo estabelecimento de ensino, as condições 
previstas no regime jurídico das instituições de ensino 
superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
para o reconhecimento do interesse público.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto -lei reconhece o interesse público 
do Instituto Português de Administração de Marketing 
de Aveiro.

Artigo 2.º
Reconhecimento de interesse público

É reconhecido o interesse público do Instituto Português 
de Administração de Marketing de Aveiro.

Artigo 3.º
Natureza do estabelecimento de ensino

O Instituto Português de Administração de Marketing 
de Aveiro é um estabelecimento de ensino superior poli-
técnico não integrado.

Artigo 4.º
Objetivos do estabelecimento de ensino

O Instituto Português de Administração de Marketing 
de Aveiro é uma instituição vocacionada para o ensino, a 
investigação orientada e a prestação de serviços no domínio 
do marketing.

Artigo 5.º
Entidade instituidora

A entidade instituidora do Instituto Português de Admi-
nistração de Marketing de Aveiro é a ENSIGEST, Gestão de 
Estabelecimentos de Ensino, S.A., com sede no Porto.

Artigo 6.º
Localização e instalações do estabelecimento de ensino

1 — O Instituto Português de Administração de Marke-
ting de Aveiro é autorizado a funcionar no concelho de 
Aveiro.

2 — O Instituto Português de Administração de Marke-
ting de Aveiro pode ministrar o ensino dos seus ciclos de 
estudos em instalações situadas no concelho de Aveiro 
que, por despacho do diretor -geral do Ensino Superior, 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Decreto-Lei n.º 39/2014
de 14 de março

No âmbito da vigência do Estatuto do Ensino Supe-
rior Particular e Cooperativo aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 271/89, de 19 de agosto, o Instituto Português de 
Administração de Marketing – IPAM, com sede no Porto, 
foi, através da Portaria n.º 1075/90, de 24 de outubro, 
reconhecido como estabelecimento de ensino superior 
particular e autorizado a ministrar o curso de Gestão de 
Marketing.
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publicado na 2.ª série do Diário da República, sejam con-
sideradas adequadas nos termos da lei.

Artigo 7.º
Norma transitória

1 — Os ciclos de estudos cujo funcionamento se encon-
tra desde já autorizado nas instalações que o Instituto Por-
tuguês de Administração de Marketing do Porto possui em 
Aveiro transitam para o Instituto Português de Adminis-
tração de Marketing de Aveiro.

2 — O Instituto Português de Administração de Marke-
ting de Aveiro fica autorizado a ministrar o ensino nas ins-
talações onde o mesmo decorre atualmente, sem prejuízo 
das eventuais adaptações que venham a ser determinadas 
por despacho do diretor -geral do Ensino Superior, tendo 
em vista a satisfação do disposto na Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de 
fevereiro de 2014. — Pedro Passos Coelho — Nuno Paulo 
de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 6 de março de 2014.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 10 de março de 2014.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Presidência do Governo

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2014/M

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2012/M,
de 9 de abril, que aprova a orgânica

da Secretaria Regional do Plano e Finanças

Considerando a necessidade de ajustar a orgânica da 
Secretaria Regional do Plano e Finanças às inovações en-
tretanto introduzidas no funcionamento dos Departamentos 
do Governo Regional, nomeadamente ao nível da criação 
de Unidades de Gestão previstas no artigo 51.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 31 -A/2013/M, de 31 de dezembro 
e às novas exigências na área da execução orçamental, 
procede -se à sua alteração.

Nesta conformidade, por forma a corresponder às exi-
gências acima referidas, o nível dos cargos de direção dos 
serviços da administração direta e dos Serviços de Apoio 
e de Coordenação existentes na Secretaria Regional do 
Plano e Finanças é alterado, com observância do plano de 
redução de cargos dirigentes deste Departamento Regio-
nal, ou seja sem que se verifique o aumento do número 
de cargos dirigentes.

Aproveita -se igualmente esta alteração orgânica, para, em 
conformidade com o disposto no artigo 21.º do Decreto Legis-
lativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado 
pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 23/2012/M, de 
30 de agosto, e 2/2013/M, de 2 de janeiro, retomar a regula-
mentação das unidades orgânicas nucleares dos Serviços de 
Apoio e de Coordenação da SRF, por portaria, uma vez que 
a opção legislativa de regulamentar esta matéria no referido 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril, 
havia -se prendido com a necessidade de proceder, desde logo, 
à criação do Gabinete Jurídico e da Zona Franca, unidade 
orgânica nuclear que absorvia as atribuições do Gabinete da 
Zona Franca da Madeira, extinto através daquele diploma.

Assim, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 227.º, 
do n.º 6 do artigo 231.º da Constituição da República Por-
tuguesa e das alíneas c) e d) do artigo 69.º do Estatuto 
Político -Administrativo da Região Autónoma da Madeira, 
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, e revisto pelas 
Leis n.os 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, 
o Governo Regional da Madeira, decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à primeira alteração ao 
Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de 
abril, que aprova a orgânica da Secretaria Regional do 
Plano e Finanças, adiante designada por SRF.

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto Regulamentar
Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril

São alterados os artigos 5.º, 15.º e 24.º do Decreto Re-
gulamentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril, e os 
anexos I e III daquele diploma, que passam a ter a seguinte 
redação:

“Artigo 5.º
(...)

1 — (...)
2 — (...)
3 — (Revogado)
4 — Os Serviços de Apoio e de Coordenação com-

preendem o Gabinete do Secretário Regional e unida-
des orgânicas que asseguram, de modo centralizado, as 
funções comuns na área jurídica, financeira e de gestão 
de recursos humanos, aos serviços da administração 
direta da SRF.

5 — (...)
6 — (...)
7 — (...)
8 — (...).

Artigo 15.º
(...)

1 — (...)
2 — A DROC é dirigida por um Diretor Regional, 

cargo de direção superior de 1.º grau, coadjuvado por 
um Subdiretor Regional, cargo de direção superior de 
2.º grau.

Artigo 24.º
Organização interna dos Serviços de Apoio e de Coordenação

1 — (...)
2 — A organização interna dos Serviços de Apoio 

e de Coordenação é aprovada nos termos do Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novem-
bro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.os 23/2012/M, de 30 de agosto e 2/2013/M, de 2 de 
janeiro.

3 — (Revogado)
4 — (Revogado)
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ANEXO I

(...) 

Número
de lugares

(...) (...)
Cargos de direção superior de 2.º grau 2

 ANEXO III

(...) 

Número
de lugares

Cargos de Direção Intermédia de 1.º Grau 3
»

 Artigo 3.º
Alteração de capítulos e secções

1 — A epígrafe do Capítulo III do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril, passa a ter a seguinte 
redação: Missão e atribuições dos Serviços Executivos e, 
ou, de Controlo, Auditoria e de Fiscalização.

2 — As secções I e II do capítulo referido no número 
anterior são eliminadas.

Artigo 4.º
Transição de pessoal

Os trabalhadores da Direção Regional de Estradas criada 
pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 36/2012/M, de 24 
de dezembro, integrados na carreira especial de informática, 
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 26.º do Decreto Regula-
mentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril, transitam para a 
Direção Regional de Informática, sendo o anexo IV daquele 
diploma, com as alterações constantes no aviso publicado na 
2.ª série, do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 
de 17 de maio, atualizado com a respetiva republicação.

Artigo 5.º
Norma Revogatória

São revogados o n.º 3 do artigo 5.º, os artigos 8.º, 9.º, 
10.º e 11.º, e os n.os 3 e 4 do artigo 24.º do Decreto Regu-
lamentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril.

Artigo 6.º
Republicação

É republicado no anexo ao presente diploma, do qual 
faz parte integrante, o Decreto Regulamentar Regional 
n.º 4/2012/M, de 9 de abril.

Artigo 7.º
Produção de efeitos

1 — As alterações introduzidas pelo presente diploma 
ao Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2012/M, de 9 de 
abril, produzem efeitos à data da entrada em vigor da 
portaria que proceder à aprovação da estrutura nuclear da 
SRF, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A alteração ao artigo 15.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 4/2012/M, de 9 de abril, e ao anexo I daquele 
diploma, produz efeitos a 28 de junho de 2013.

3 — O artigo 4.º do presente diploma produz efeitos a 
1 de julho de 2013.

Artigo 8.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Aprovado em Conselho do Governo Regional em 6 de 
fevereiro de 2014.

O Presidente do Governo Regional, Alberto João Car-
doso Gonçalves Jardim.

Assinado em 26 de fevereiro de 2014.
Publique -se.
O Representante da República para a Região Autónoma 

da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

ANEXO

(a que se refere o artigo 6.º)

CAPÍTULO I

Natureza, missão, atribuições e competências

Artigo 1.º
Natureza e missão

1 — A Secretaria Regional do Plano e Finanças, desig-
nada abreviadamente no presente diploma por SRF, é o 
departamento do Governo Regional da Madeira a que se 
refere a alínea c), do artigo 1.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 8/2011/M, de 14 de novembro, que tem por 
missão definir, conduzir e executar a política regional nos 
domínios das finanças, estatística, informática da adminis-
tração pública, orçamento, património regional, fundos 
da União Europeia, plano, assuntos fiscais, inspeção de 
finanças, Centro Internacional de Negócios da Madeira e 
Registo Internacional de Navios da Madeira -MAR.

2 — No domínio da política de finanças públicas, a SRF 
tem por missão especial promover a gestão racional dos 
recursos públicos, com vista a garantir a economia de meios 
e o aumento da eficiência e eficácia dos recursos.

Artigo 2.º
Atribuições

Na prossecução da sua missão, são atribuições da SRF:
a) Definir e controlar a execução da política financeira 

da Região Autónoma da Madeira, tendo especialmente 
em atenção a prossecução de objetivos de estabilização 
conjuntural e de desenvolvimento económico, no quadro 
da política económica definida pelo Governo;

b) Conceber e executar a política fiscal na Região Au-
tónoma da Madeira;

c) Acompanhar, controlar e gerir os instrumentos finan-
ceiros da Região Autónoma da Madeira, designadamente 
o Orçamento, o Tesouro e o Património, à exceção do 
artístico e do cultural;

d) Exercer a tutela financeira sobre as autarquias lo-
cais;

e) Exercer os direitos de acionista da Região Autónoma 
da Madeira;

f) Coordenar as relações financeiras com o Estado;
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g) Acompanhar, nos termos da lei as operações relativas 
aos movimentos dos fluxos monetários da Região Autó-
noma da Madeira, com o restante território nacional e com 
o estrangeiro.

Artigo 3.º

Competências

1 — A SRF é superiormente representada e dirigida pelo 
Secretário Regional do Plano e Finanças, designado no pre-
sente diploma abreviadamente por Secretário Regional, ao 
qual são genericamente cometidas as seguintes competências:

a) Estudar, definir e orientar a política da Região Au-
tónoma da Madeira nas áreas financeiras, cambial, fiscal, 
orçamental, do planeamento, da estatística, da inspeção 
financeira e patrimonial e promover as ações tendentes à 
respetiva execução;

b) Contribuir para a definição da política de partici-
pações financeiras e assegurar o controlo e gestão das 
participações sociais;

c) Participar na orientação da política e das medidas 
a adotar para as áreas bancárias, seguradora e aduaneira, 
nos termos da lei;

d) Promover e propor incentivos à atividade económica de 
natureza financeira e fiscal e fiscalizar a respetiva execução;

e) Controlar a movimentação e utilização dos fundos 
da Região Autónoma da Madeira;

f) Promover, propor e controlar todas as medidas de apoio 
financeiro às autarquias locais, nos termos da legislação 
em vigor;

g) Acompanhar, nos termos da lei, as operações rela-
tivas aos movimentos de fluxos monetários da Região 
Autónoma da Madeira com o restante território nacional 
e estrangeiro;

h) Orientar e definir todas as medidas necessárias à 
elaboração e execução do Orçamento e Conta da Região;

i) Autorizar todos os licenciamentos da Zona Franca;
j) Acompanhar, gerir e controlar o património da Região, 

à exceção do artístico e cultural;
k) Acompanhar e promover os procedimentos necessá-

rios à concretização das aquisições de imóveis necessários 
às obras públicas, bem como os estudos de aquisição de 
imóveis para outros fins de interesse público;

l) Coordenar a política a adotar pela administração
regional na área da informática e assegurar as funções
comuns na área de tecnologias de informação e comuni-
cação, aos diversos departamentos do governo regional;

m) Promover a realização de auditorias a todos os depar-
tamentos da administração pública regional, institutos 
públicos, fundos e serviços autónomos, onde devam ser 
escrituradas operações de receitas e despesas e pessoas 
coletivas de direito público.

2 — O Secretário Regional pode, nos termos da lei, 
delegar competências, no Chefe do Gabinete, ou nos 
titulares dos cargos de direção dos órgãos e serviços que 
integram a estrutura da SRF.

CAPÍTULO II

Estrutura Orgânica

Artigo 4.º

Estrutura Geral

A SRF prossegue as suas atribuições através de ser-
viços integrados na administração direta, de organismos 

integrados na administração indireta, e de entidades in-
tegradas no setor empresarial da Região Autónoma da 
Madeira.

Artigo 5.º

Serviços da administração direta

1 — Os serviços da administração direta da Região 
Autónoma da Madeira, no âmbito da SRF estruturam -se, 
em função da sua tipologia, em Serviços de Apoio e de 
Coordenação e Serviços Executivos e, ou de Controlo, 
Auditoria e de Fiscalização.

2 — Os Serviços de Apoio e de Coordenação as-
seguram o planeamento e apoio técnico, estratégico, 
jurídico, administrativo e financeiro necessário ao exer-
cício das competências do Secretário Regional e ao 
funcionamento da SRF, funcionando sob a sua direta 
dependência.

3 — (Revogado)
4 — Os serviços de Apoio e de Coordenação com-

preendem o Gabinete do Secretário Regional e unidades 
orgânicas que asseguram, de modo centralizado, as fun-
ções comuns na área jurídica, financeira e de gestão de 
recursos humanos, aos serviços da administração direta 
da SRF.

5 — Os Serviços Executivos e, ou, de Controlo, Audito-
ria e de Fiscalização garantem a prossecução das políticas 
referidas no artigo 1.º do presente diploma.

6 — São Serviços Executivos e, ou, de Controlo, Audi-
toria e de Fiscalização da SRF:

a) A Direção Regional dos Assuntos Fiscais;
b) A Direção Regional de Estatística;
c) A Direção Regional de Informática;
d) A Direção Regional de Orçamento e Contabilidade;
e) A Direção Regional do Património;
f) A Direção Regional do Tesouro;
g) A Inspeção Regional de Finanças.

7 — Os serviços referidos a alíneas a) a f), com funções 
predominantemente executivas, exercem ainda funções 
de controlo da despesa pública no âmbito das respetivas 
atribuições.

8 — O serviço referido na alínea g) exerce funções per-
manentes de acompanhamento e de avaliação da execução 
das políticas públicas da administração regional.

Artigo 6.º

Serviços da administração indireta

As atribuições da SRF no âmbito da política de 
gestão de fundos da União Europeia, e da política 
no domínio do planeamento regional, é prosseguida 
pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, que fun-
ciona sob a tutela e superintendência do Secretário 
Regional.

Artigo 7.º
Setor empresarial da Região Autónoma da Madeira

1 — O Secretário Regional exerce a tutela nas seguin-
tes empresas pertencentes ao setor empresarial da Região 
Autónoma da Madeira:

a) Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Ma-
deira, S. A.;

b) Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A.;
c) Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A.;
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d) Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona 
Oeste, Ponta do Oeste, S. A.;

e) PATRIRAM — Titularidade e Gestão de Património 
Público Regional, S. A.

2 — A orientação estratégica da gestão da participação 
pública da Região Autónoma da Madeira na Sociedade de 
Desenvolvimento da Madeira, S. A., na Concessionária
de Estradas — VIAEXPRESSO da Madeira, S. A., e na 
VIALITORAL, Concessões Rodoviárias da Madeira, S. A., 
é definida e assegurada pelo Secretário Regional, que 
exerce os respetivos direitos de acionista.

3 — Sem prejuízo dos poderes conferidos em lei es-
pecial, nas demais empresas públicas e participadas, os 
direitos de acionista da Região Autónoma da Madeira, são 
exercidos pela Direção Regional do Tesouro, sob a direção 
do Secretário Regional.

CAPÍTULO III

Missão e atribuições dos Serviços Executivos
e, ou, de Controlo, Auditoria e de Fiscalização

Artigo 8.º
Gabinete do Secretário

(Revogado)
Artigo 9.º

Gabinete Jurídico e da Zona Franca

(Revogado)
Artigo 10.º

Gabinete de Recursos Humanos

(Revogado)
Artigo 11.º

Serviço de Apoio Funcional ao Registo Internacional
de Navios da Madeira — MAR

(Revogado)
Artigo 12.º

Direção Regional de Assuntos Fiscais

1 — A Direção Regional dos Assuntos Fiscais, abrevia-
damente designada por DRAF, tem por missão assegurar 
e administrar os impostos sobre o rendimento, sobre a 
despesa, consumo, sobre o património e de outros tribu-
tos legalmente previstos, bem como executar as políticas 
e as orientações fiscais definidas pelo Governo Regio-
nal da Madeira, em matéria tributária a exercer no âm-
bito da Região Autónoma da Madeira, de acordo com os
artigos 140.º e 141.º da Lei n.º 130/99, de 21 de agosto, 
nomeadamente a liquidação e cobrança dos impostos que 
constituem receita da Região.

2 — A DRAF é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau, coadjuvado por um Subdi-
retor Regional, cargo de direção superior de 2.º grau.

Artigo 13.º
Direção Regional de Estatística

1 — A Direção Regional de Estatística, abreviadamente 
designada por DRE, enquanto Delegação do Instituto
Nacional de Estatística e órgão central no âmbito da Região 

Autónoma da Madeira, nos termos do disposto do n.º 1 do 
artigo 1.º, do Decreto -Lei n.º 124/80, de 17 de maio, que 
tem por missão executar, coordenar e controlar as ações 
necessárias ao cumprimento da política regional no setor 
estatístico, procedendo ao apuramento, notação, coorde-
nação e publicação de dados estatísticos.

2 — A DRE é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau.

Artigo 14.º
Direção Regional de Informática

1 — A Direção Regional de Informática, abreviada-
mente designada por DRI, tem por missão executar e 
promover as ações necessárias ao desenvolvimento da 
política regional no setor informático, por forma a garantir 
a eficácia do aparelho administrativo e a modernização no 
âmbito da administração regional, assegurando a gestão da 
rede informática e a prestação de apoio nos domínios das 
tecnologias de informação e de comunicação e dos sistemas 
de informação, a todos os organismos da administração 
direta que a compõem.

2 — A DRI é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau.

Artigo 15.º
Direção Regional de Orçamento e Contabilidade

1 — A Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, 
abreviadamente designada por DROC, tem por missão 
elaborar e executar o orçamento e a contabilidade da Re-
gião Autónoma da Madeira, controlando a legalidade e 
regularidade das despesas públicas.

2 — A DROC é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau coadjuvado por um Subdi-
retor Regional, cargo de direção superior de 2.º grau.

Artigo 16.º
Direção Regional do Património

1 — A Direção Regional do Património, abreviada-
mente designada por DRPA, tem por missão executar e 
controlar as ações necessárias na área da gestão e admi-
nistração do património da Região Autónoma da Madeira, 
que não tenha sido transmitido nem esteja concessionado 
à PATRIRAM — Titularidade e Gestão de Património 
Público Regional, S. A., assim como realizar os estudos e 
procedimentos adequados à concretização das aquisições 
de imóveis necessários a obras públicas, ou outros fins de 
interesse público.

2 — A DRPA é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau.

Artigo 17.º
Direção Regional do Tesouro

1 — A Direção Regional do Tesouro, abreviadamente 
designada por DRT, tem por missão, administrar a tesoura-
ria do Governo Regional, executar a política regional no se-
tor das finanças e controlar as ações necessárias ao domínio 
da atividade financeira da Região Autónoma da Madeira.

2 — A DRT é dirigida por um Diretor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau.
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Artigo 18.º
Inspeção Regional de Finanças

1 — A Inspeção Regional de Finanças, abreviadamente 
designada por IRF, tem por missão proceder à inspeção 
financeira e patrimonial da atividade de todas as entida-
des da administração pública regional, bem como das 
autarquias locais e demais pessoas coletivas de direito 
público.

2 — A IRF é dirigida por um Inspetor Regional, cargo 
de direção superior de 1.º grau.

CAPÍTULO IV

Missão dos serviços da administração indireta

Artigo 19.º
Instituto de Desenvolvimento Regional

1 — O Instituto de Desenvolvimento Regional, desig-
nado abreviadamente por IDR, criado pelo Decreto Legis-
lativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 de novembro, tem 
por missão a coordenação de atividades de planeamento e 
de monitorização do modelo de desenvolvimento regional, 
bem como a coordenação e gestão da intervenção dos 
fundos da União Europeia.

2 — O IDR é dirigido por um Presidente coadjuvado por 
dois Vice -Presidentes, respetivamente, cargos de direção 
superior de 1.º grau e de 2.º grau.

CAPÍTULO V

Pessoal

Artigo 20.º
Sistema de gestão de pessoal

1 — A gestão de pessoal dos serviços da administração 
direta da SRF, com exceção da DRAF, rege -se pelo sistema 
centralizado de gestão misto, estabelecido no artigo 5.º -A 
do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de 
janeiro, com a redação dada pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 9/2010/M, de 4 de junho.

2 — O sistema centralizado de gestão misto referido no 
número anterior, consiste no seguinte:

a) Regime de gestão centralizado na SRF, através da 
concentração na secretaria regional, dos trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público constituída por tempo 
indeterminado, integrados nas carreiras gerais e nas carrei-
ras e categorias subsistentes, e posterior afetação aos órgãos 
e serviços da sua administração direta, de acordo com as ne-
cessidades verificadas, por despacho do Secretário Regional;

b) Regime de gestão descentralizado nos respetivos 
serviços da administração direta, dos trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público constituída por tempo 
indeterminado, integrados nas carreiras especiais, com 
funções cuja especialização é exigida apenas no âmbito 
das atribuições do serviço.

3 — O regime de gestão centralizado obedece, desig-
nadamente aos seguintes princípios:

a) A afetação determina a competência do dirigente 
máximo do respetivo serviço para praticar todos os atos 
no âmbito da gestão dos recursos humanos, nomeadamente 

avaliação de desempenho, marcação de férias e de faltas 
e registo de assiduidade;

b) Por despacho do Secretário Regional, e sem prejuí-
zo dos direitos e garantias dos trabalhadores, pode ser 
revista a afetação, sempre que se verifique a alteração 
de circunstâncias ou quando o plano de atividades dos 
serviços o justificar;

c) O recrutamento de trabalhadores para postos de traba-
lho que se encontrem abrangidos pelo sistema centralizado 
de gestão, é feito para a SRF, sem prejuízo de ser deter-
minado no aviso de abertura do procedimento concursal 
ou no pedido de utilização de reservas de recrutamento, o 
órgão ou serviço ao qual o trabalhador ficará afeto, através 
de referência ao respetivo mapa de pessoal onde o posto 
de trabalho se encontra previsto.

Artigo 21.º
Regime de pessoal

O regime aplicável ao pessoal da SRF é o genericamente 
estabelecido para os trabalhadores que exercem funções 
públicas, sem prejuízo do disposto neste diploma.

Artigo 22.º
Carreira de coordenador

1 — A carreira de coordenador desenvolve -se pelas 
categorias de coordenador especialista e de coordena-
dor, sendo -lhe aplicável o disposto no artigo 106.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

2 — O desenvolvimento indiciário da carreira de co-
ordenador é o constante do anexo ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 23/99/M, de 26 de agosto, objeto da Decla-
ração de Retificação n.º 15 -I/99, publicada no Diário da 
República n.º 299/99, Série l -A, 2.º Suplemento, de 30 de 
setembro.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 23.º
Dotação de cargos de direção

1 — A dotação de cargos de direção superior da admi-
nistração direta e indireta da SRF, consta do anexo I e II 
ao presente diploma, do qual faz parte integrante.

2 — A dotação de lugares de cargos de direção inter-
média de 1.º e de 2.º grau, dos Serviços de Apoio e de 
Coordenação, consta do anexo III ao presente diploma, 
do qual faz parte integrante.

Artigo 24.º
Organização interna dos Serviços de Apoio e de Coordenação

1 — A organização interna dos Serviços de Apoio e de 
Coordenação obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.

2 — A organização interna dos Serviços de Apoio e de 
Coordenação é aprovada nos termos do Decreto Legislativo 
Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado pelos 
Decretos Legislativos Regionais n.os 23/2012/M, de 30 de 
agosto, e 2/2013/M, de 2 de janeiro.

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
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Artigo 25.º
Extinção, criação e reestruturação de serviços

1 — É extinto o Gabinete da Zona Franca da Madeira, 
sendo as suas atribuições integradas no Gabinete Jurídico 
e da Zona Franca, criado pelo presente diploma.

2 — As referências legais feitas ao Gabinete da Zona 
Franca da Madeira, consideram -se feitas ao Gabinete Ju-
rídico e da Zona Franca.

3 — A Direção Regional de Finanças é reestruturada, 
passando a designar -se Direção Regional do Tesouro.

4 — As referências legais feitas à Direção Regional 
de Finanças consideram -se feitas à Direção Regional do 
Tesouro.

Artigo 26.º

Racionalização de serviços e de efetivos

1 — É reforçada a missão da Direção Regional de In-
formática, por forma a assegurar, relativamente a todos os 
departamentos regionais e respetivos serviços da adminis-
tração direta, as funções comuns na área das tecnologias 
de informação e comunicação.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, e em 
cumprimento do artigo 11.º do Decreto Regulamentar Re-
gional n.º 8/2011/M, de 14 de novembro, as unidades or-
gânicas nucleares e flexíveis existentes nos departamentos 
do governo regional ou nos respetivos órgãos e serviços da 
administração direta, com atribuições exclusivas ou predo-
minantes na área das tecnologias de informação e comuni-
cação transitam para a Direção Regional da Informática.

3 — Até a reorganização da Direção Regional de In-
formática a que se refere o artigo seguinte, os serviços 
referidos no número anterior mantêm a mesma natureza 
jurídica, mantendo -se as comissões de serviço dos respe-
tivos titulares de cargos dirigentes.

4 — A transição de serviços a que se refere o n.º 2 é 
acompanhada pela correspondente transição do pessoal 
afeto aos mesmos e do pessoal de informática, a qual se 
opera para igual carreira, categoria e nível, mediante a lista 
nominativa constante do anexo IV, ao presente diploma, 
do qual faz parte integrante.

Artigo 27.º

Reorganização de serviços

1 — As estruturas orgânica do Instituto de Desenvol-
vimento Regional e dos Serviços Executivos, e, ou, de 
Controlo, Auditoria e Fiscalização referidos no n.º 6 do 
artigo 5.º, com exceção da Inspeção Regional de Finanças, 
são objeto de reorganização, por forma se adaptarem à atual 
realidade da administração pública e, ou, a operarem a re-
dução de unidades orgânicas estabelecida para os serviços 
da administração direta e indireta da SRF.

2 — Os diplomas legais que procedem à reorganização 
dos serviços referidos no número anterior, são aprovados no 
prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor do presente 
diploma, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

3 — A Direção Regional de Estatística mantém a estru-
tura orgânica, nomeadamente missão, atribuições, compe-
tências do diretor e normas especiais de funcionamento, 
constante do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2004/M, 
de 16 de julho, reestruturando apenas a respetiva organiza-
ção interna, estabelecida no n.º 2 do artigo 5.º, e artigos 7.º 
a 32.º do referido diploma, segundo o modelo de estrutura 
hierarquizada, nos termos do Decreto Legislativo Regional 
n.º 17/2007/M, de 12 de novembro.

4 — O diploma orgânico do Instituto de Desenvolvi-
mento Regional é aprovado no prazo de 30 dias a contar 
da entrada em vigor do diploma que adaptar à Região a Lei 
n.º 3/2004, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, 
de 17 de janeiro, ou no prazo que conste daquele diploma 
de adaptação.

Artigo 28.º
Listas nominativas e afetação de pessoal

Por força da reestruturação, criação, extinção, e racio-
nalização de serviços da SRF, operada pelo presente
diploma, as listas nominativas do pessoal abrangido pelo 
sistema centralizado de gestão misto da SRF são objeto 
de atualização e publicação na 2.º série do Jornal Oficial 
da Região Autónoma da Madeira, sendo revista a afetação 
do pessoal abrangido pelo sistema centralizado de gestão, 
aos serviços da administração direta.

Artigo 29.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente diploma entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

2 — O disposto no n.º 1 do artigo 25.º, no n.º 3 do ar-
tigo 24.º e no artigo 26.º, produz efeitos à data da entrada 
em vigor do presente diploma.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 27.º, 
até à entrada em vigor dos diplomas referidos nos n.os 2 e 4 
do mesmo normativo, mantém -se a estrutura orgânica dos 
respetivos serviços.

Artigo 30.º
Norma Revogatória

São revogados:
a) O Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2008/M, de 

15 de fevereiro;
b) O Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2008/M, 

de 8 de setembro;
c) A Portaria n.º 68/2008, de 9 de junho;
d) A Portaria n.º 4-B/2009, de 15 de fevereiro.

ANEXO I

Cargos de direção superior da administração direta 

Número
de lugares

Cargos de direção superior de 1.º grau. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cargos de direção superior de 2.º grau. . . . . . . . . . . . . . . . 2

 ANEXO II

Dirigentes de organismos da administração indireta 

Número
de lugares

Presidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vice -Presidentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 ANEXO III

Dotação de lugares dos dirigentes dos Serviços
de Apoio e de Coordenação 

Número
de lugares

Cargos de Direção Intermédia de 1.º Grau. . . . . . . . . . . . . 3
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 ANEXO IV

Lista nominativa a que se refere o n.º 4 do artigo 26.º 

Nome Carreira Categoria Nível OBS.

Alcino Cláudio Freitas Camacho  . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Alzarino Diogo de Sá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Ana Cristina Silva Martins Monteiro  . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 2  
Ana Luísa Gonçalves Freitas Ascensão  . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 3  
Ana Luísa Santos Câmara Figueira . . . . . . . . . . . . SECRETÁRIA PARTICULAR  . . . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Ana Margarita Rodrigues Pestana Faria  . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Ana Patrícia Simão dos Santos Maltez  . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
Andy Christopher Aguiar da Costa  . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
António José Freitas Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 2  
Arcanjo Cesário Saldanha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Bárbara Cristina Goubeia Florença. . . . . . . . . . . . TÉCNICO SUPERIOR  . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO SUPERIOR  . . . . . . 24/27  
Bruno José Vieira Chícharo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Carlos Alberto Mendes Rodrigues . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 3  
Carlos Alberto Sousa Nóbrega  . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 1  
Cátia Patrícia Sousa Gonçalves Ornelas  . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Clementino Pinto dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 2  
Daniel Telo Branco Carvalhal Simões Soares . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Délia Maria Camacho Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Dércia Patrícia Fernandes Gomes Teixeira . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Dina Liseta Sousa Jardim Caetano  . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Dinarte Ismael Conceição Rodrigues Gouveia  . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
Duarte Costa de Nóbrega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Duarte da Silva Correia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Duarte Miguel Pereira Correia da Silva Câmara ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 1  
Duarte Nuno Batista Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Duarte Paulo Marques Alves  . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Dulce Maria Conceição Câmara. . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Elsa Maria Camacho Janes Chaves . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
Emanuel Emiliano Spínola Gonçalves . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
Emanuel Gonçalves Fernandes. . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Feliciano dos Anjos Marques  . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Fernando Manuel Brazão Drumond  . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 3  
Gilberto Paulo Freitas Sousa  . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Gonçalo João Sousa Freitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 3  
Helder Miguel Andrade Pestana. . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 2  
Helder Robinson Nóbrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Hugo Miguel Ribeiro Mota de Aguiar  . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
Humberto Manuel Costa Sousa Gomes . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Humberto Marcelo Pestana Caldeira  . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
Jesus Manuel Nunes da Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
João Carlos Dantas Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
João Carlos de Aveiro Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
João Luís de Freitas Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
João Paulo Afonso Rodrigues Videira  . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 2  
José Carlos Moniz Gouveia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 1  
José Celino de Olim Perestrelo . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
José Luís Câmara Ferro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
José Luís Coelho Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 2  
José Miguel Fabrício Pereira Teixeira . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 2  
José Ricardo Correia Teixeira  . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO SUPERIOR  . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . . 23/27  
Júlio Martin Quintal Batista. . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 2  
Justino Daniel Florêncio Mendes . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 2  
Lígia Maria Vasconcelos Gouveia Carvão. . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Lina Maria Barros Santos Andrade. . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Lina Maria dos Santos Freitas Gonçalves . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Luís Filipe Sousa Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Luís Miguel Nunes Abreu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Luís Pestana Gama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 1  
Manuel Jaime de Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Márcia Gonçalo Reis Sousa Correia  . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Marco António da Mota Gomes  . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 3  
Marco Faustino Alves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
Marco Miguel Pereira de Sousa  . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
Marco Paulo Almeida Anjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Marco Paulo Fernandes Ascensão  . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Marco Paulo Vilhena Mendona Lino Gouveia  . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 2  
Maria Celina Mendes Jesus Nunes. . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Maria Isabel Silva Mata Camacho. . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 3 Nível 1  
Maria Liliana de Faria Rodrigues Gomes . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
Maria Manuela Alves Pão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Maria Vera Ornelas Gonçalves Sá  . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 2 Nível 1  
Martin Oliveira de Freitas Freitas . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 2  
Miguel Bruno Lemos de Gouveia . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 3  
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Nome Carreira Categoria Nível OBS.

Noel Vítor Nunes Perdigão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 2  
Norberto João Dias Olim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática -Adjunto Nível 3  
Nuno Gonçalo Nunes Ornelas Perry Gomes . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 1 Nível 3  
Nuno Silvestre Oliveira Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 3 Nível 1  
Óscar Solano Gouveia Barreto Faria . . . . . . . . . . . ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA Especialista de Informática Grau 2 Nível 1  
Paula Cristina Martins Freitas Silva  . . . . . . . . . . . TÉCNICO DE INFORMÁTICA   . . . . . Técnico de Informática Grau 1 Nível 1  
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