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30-01-2012 - Avaliação médica e psicológica de certos condutores 

 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) definiu um 

prazo suplementar para os condutores de ambulâncias, veículos de 

bombeiros, de transporte de doentes e escolar e de automóveis ligeiros 

de passageiros de aluguer poderem tratar da sua avaliação médica e 

psicológica. 

 

Este prazo passa para dia 30 de junho, uma nova data que tem em 

consideração o elevado número de motoristas que, por razões várias, 

ainda não deram cumprimento ao referido dever legal, conforme 

informação do IMTT. 

 

Esta avaliação é exigida aos titulares de carta de condução da categoria 

B obtida antes de 20 de julho de 1998, sem o averbamento do Grupo 2. 

Ou seja, os titulares de carta de condução válida para veículos da 

categoria B, sem o averbamento da menção Grupo 2, obtida antes de 20 

de julho de 1998, que exerçam a condução de ambulâncias, veículos de 

bombeiros, de transporte de doentes e escolar e de automóveis ligeiros 

de passageiros de aluguer, tinham até 25 de janeiro para se submeter à 

referida avaliação exigida pelo Regulamento da Habilitação Legal para 

Conduzir, aprovado pelo mesmo diploma legal. 

 

O IMTT entendeu que a interrupção da atividade de condução pelos 

motoristas em causa que não cumpriram o anterior prazo implicaria a 

ocorrência de prejuízos sérios, nomeadamente nas áreas em exercem a 

atividade de condução, o que se torna necessário acautelar. 
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