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ASSUNTO: Obrigação de emissão de atestados para fins de obtenção ou 
renovação de cartas de condução   
 

 
 

 
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro, o qual 
aprovou o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, enquanto não forem 
criados os Centros de Avaliação Médica Psicológica (CAMP), a avaliação da aptidão 
física, mental e psicológica dos candidatos à obtenção ou renovação de carta de 
condução é efectuada por médico no exercício da sua profissão (para os candidatos 
ou condutores do grupo 1). 
 
Esta base legal é manifestamente suficiente e clara para se concluir que existe a 
obrigação legal de emissão de atestados pelos médicos integrados no SNS e, em 
particular, aqueles que exercem funções nas unidades de saúde de cuidados 
primários.  
 
Ainda que a actividade principal dos médicos não deva ser a de emissão de atestados 
médicos, o facto de estes deverem selar pela prevenção de determinadas doenças, 
promoção da saúde (individual e pública), determina que devem também atestar a 
aptidão física e mental de determinadas pessoas de forma a assegurar que as 
mesmas não colocam em perigo, pelo exercício de determinadas actividades (como a 
condução de veículos a motor), o seu próprio estado de saúde e o de terceiros, 
actividade naturalmente integrante da prestação de cuidados de saúde.  
 
Assim, no intuito de uniformizar os procedimentos divergentes que ainda possam 
persistir no âmbito de influência desta ARS e com o objectivo de assegurar o direito 
dos utentes de acesso aos cuidados de saúde e em especial à obtenção de atestados 
médicos comprovativos da aptidão física e mental para, nomeadamente, obtenção 
ou renovação de carta de condução, informa-se da obrigação de emissão de 
atestados médicos pelos profissionais médicos a exercer funções nas unidades de 
cuidados primários integrados no Serviço nacional de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Directivo 
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