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Decreto-Lei
n.º 46/2022 de 12 de julho
Carta de Condução dos CPLP
e OCDE válida em Portugal: conheça o regime
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1. Sumário

O Decreto-Lei n.º 46/2022, de 12 de julho, surge do objetivo do Governo por-
tuguês pretender reforçar os direitos dos cidadãos estrangeiros que se des-
locam para o nosso país, independentemente dessas deslocações serem de 
cariz turístico, laboral ou com objetivo de investimento, no que é uma assun-
ção plena da uma protecção de largo espectro.

Assim, assumindo o compromisso de integração dos migrantes, entendendo 
como fundamental simplificar a habilitação para a condução de veículos a 
motor, o presente diploma consagra a dispensa da troca da carta de con-
dução aos detentores de títulos emitidos pelos países da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico (OCDE). A medida vai beneficiar todos os 
imigrantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e também os nacionais da 
Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Uni-
dos da América, Israel, Japão, México, Nova Zelândia, Suíça e Turquia.

Se esta prerrogativa estava apenas destinada, até este Decreto-Lei, aos na-
turais dos estados-membros da União Europeia e do Reino Unido, Noruega, 
Islândia ou Liechtenstein, que podiam continuar a conduzir em território na-
cional com o documento emitido no país de origem, todos os outros migran-
tes eram obrigados a tirar uma nova carta no prazo de 90 dias após fixar 
residência em Portugal1.

A partir de 1 de agosto (artigo 3.º do diploma), as cartas de condução emiti-
das nos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) passam a ser permitidas em Portugal.

1  No caso da carta de condução da categoria de pesados seria sempre necessário, adicionalmente, uma avaliação psicológica.
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2. Análise sumária

a)  Objecto (vide artigo 1.º) – O Decreto-Lei visa 
permitir a condução de veículos a motor pelos 
titulares de títulos de condução emitidos por Es-
tados-Membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), procedendo à alteração ao Código 
da Estrada, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 114/94, de 3 de maio.

b)  Alterações ao Código da Estrada (vide artigo 
2.º) procede-se à alteração dos artigos 125.º e 
128.º do Código da Estrada, publicado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio.

Quanto ao artigo 125.º do Código da Estrada:

•  Agora, para além dos outros títulos já anterior-
mente previstos, para além da carta de condu-
ção, consideram-se como títulos habilitantes 
para a condução de veículos a motor os títulos de 
condução emitidos por outros Estados-Membros 
da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico (OCDE) ou da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), desde 
que verificadas as seguintes condições cumula-
tivas2:

 i)  O Estado emissor seja subscritor de uma 
das convenções referidas na alínea d), do 

próprio número 1, do artigo 125.º do Có-
digo da Estrada ou de um acordo bilateral 
com o Estado Português;

 ii)  Não tenham decorrido mais de 15 anos 
desde a emissão ou última renovação do 
título;

 iii)  O titular tenha menos de 60 anos de ida-
de.

•  Sublinha-se que os titulares das licenças referi-
das nas alíneas d), e) e g) do n.º 1 do artigo 125.º 
estão agora autorizados a conduzir veículos a 
motor em Portugal durante os primeiros 185 dias 
subsequentes à sua entrada no País, desde que 
não sejam residentes3.

•  Os títulos referidos no n.º 1 do artigo 125.º do 
Código da Estrada só permitem conduzir em 
território nacional se os seus titulares tiverem a 
idade mínima exigida pela lei portuguesa para a 
respetiva habilitação, encontrando -se válidos e 
não apreendidos, suspensos, caducados ou cas-
sados por força de disposição legal, decisão ad-
ministrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu 
titular em Portugal ou no Estado emissor4.

Quanto ao artigo 128.º do Código da Estrada,

•  A carta de condução continua a poder ser obtida 
por troca de título estrangeiro válido, que não se 
encontre apreendido ou tenha sido cassado ou 
cancelado por determinação de um outro Estado, 
sendo que nos casos referidos nas alíneas b) a e) 
do n.º 1 do artigo 125.º (onde os Estados Mem-
bros da OCDE e CPLP agora se integram), a tro-
ca está condicionada ao cumprimento pelo titular 
dos requisitos fixados no RHLC para obtenção da 
carta de condução, com:

a)  Dispensa de provas do exame de condução para 
os títulos de condução referidos nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 do artigo 125.º;

2  Cfr. novo artigo 125.º, número 1, alínea c) do Código da Estrada 3  Cfr. novo artigo 125.º, número 3 do Código da Estrada
4  Cfr. novo artigo 125.º, número 3 do Código da Estrada
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b)  Dispensa de provas do exame de condução para 
as categorias AM, A1, A2, B1, B e BE dos títulos 
de condução referidos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 125.º;

c)  Realização de prova teórica e prática, em regi-
me de autopropositura, para as categorias A, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T e averbamento 
do Grupo 2, para os títulos referidos na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 125.º;

d)  Realização de provas de exame, quando pre-
vistas em acordos bilaterais ou multilaterais que 
vinculem o Estado português.
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Aviso:
A informação jurídica aqui disponibilizada é uma informação geral, não dispensando a utili-
zação de aconselhamento jurídico adaptado e aplicável ao caso concreto. 

Warning:
The legal information provided here is a general information, not dispensing the use of legal 
advice adapted and applicable to the specific case.

Sede: Rua Bernardo Lima, 3 . 1150-074 Lisboa
T: + 351 213 566 400  geral@rsa-lp.com


