
CONTRAORDENAÇÃO
GRAVE
MENOS

2 ou 3 Pontos

MUITO GRAVE
MENOS

4 ou 5 Pontos

Carta por Pontos
Exemplos de Contraordenações

Mais de 20 km/h
até 40 km/h

Mais de 30 km/h
até 60 km/h

Mais de 10 km/h
até 20 km/h

Mais de 20 km/h
até 40 km/h

Mais de 40 km/h

Mais de 60 km/h

Mais de 20 km/h

Mais de 40 km/h

Dentro de localidades

Dentro de localidades

Fora de localidades

Fora de localidades

Excesso de velocidade noutros
veículos (pesados, ciclomotores, ...)

Excesso de velocidade em
ligeiros e motociclos

Condução sob a influência do Álcool Regra geral

Em regime probatório, condutor 
de veículo de socorro ou de 
serviço urgente, de transporte 
coletivo de crianças e jovens
até aos 16 anos, de táxi,
de automóvel pesado de
passageiros ou de mercadorias 
ou de transporte de
mercadorias perigosas

Considerado influenciado em 
relatório médica

A condução sob influência de substâncias psicotrópicas

Igual ou superior
a 0,5 g/l e inferior

a 0,8 g/l

Igual ou superior a
0,2 g/l e inferior

a 0,5 g/l

x

x

Igual ou superior
a 0,8 g/l

Igual ou superior
a 0,5 g/l



Trânsito de veículos em sentido oposto ao estabelecido

Desrespeito das regras e sinais relativos a distância entre veículos, 
cedência de passagem, ultrapassagem, mudança de direção ou de via 
de trânsito, inversão do sentido de marcha, início de marcha, posição
de marcha, marcha atrás e atravessamento de passagem de nível

A não cedência de passagem aos peões nas passagens assinaladas

A não utilização dos dispositivos luminosos quando necessário, bem 
como o trânsito de motociclos e de ciclomotores sem utilização das 
luzes de cruzamento

A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo e das
luzes avisadoras de perigo

A utilização durante a marcha do veículo de auscultadores sonoros e
de aparelhos radiotelefónicos

O transporte de passageiros menores ou inimputáveis sem que estes 
façam uso dos acessórios de segurança obrigatórios

A circulação de veículo sem seguro de responsabilidade civil

Paragem ou
estacionamento

O desrespeito da obrigação de parar imposta por sinal regulamentar
dos agentes fiscalizadores ou reguladores do trânsito ou pela
luz vermelha de regulação do trânsito 

O desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória nos cruzamentos, 
entroncamentos e rotundas

A transposição ou a circulação em desrespeito de uma
linha longitudinal contínua delimitadora de sentidos de trânsito
ou de uma linha mista com o mesmo significado

O abandono pelo condutor do local do acidente se daí resultarem
mortos ou feridos

CONTRAORDENAÇÃO
GRAVE
MENOS

2 ou 3 Pontos

MUITO GRAVE
MENOS

4 ou 5 Pontos

Dentro e fora
de localidades

Dentro e fora
de localidades

x

x

Em autoestradas
ou vias equiparadas

Em autoestradas
ou vias equiparadas

x

x

x

x

x

x

x

x

Na berma Na faixa de rodagem

x

x Em autoestradas
ou vias equiparadas

Em autoestradas
ou vias equiparadas

Nas passagens assinaladas para a travessia 
de peões ou velocípedes

Autoestradas ou vias equiparadas

Nas faixas de rodagem, fora das localidades,
a menos de 50 m dos cruzamentos e
entroncamentos, curvas ou lombas de
visibilidade insuficiente


