Ajokortin hakeminen
Portugalissa
Maija Katila

Portugalissa voi ajaa Suomessa
myönnetyllä ajokortilla Portugalin
rekisterissä olevaa autoa.

Aja
suomalaisella
ajokortilla
Portugalissa

Tee ilmoitus:
Registo da residência nacional de
condutores com carta comunitária

Kun saat
Portugalin
residenssin

Portugaliin kirjansa
muuttaneilla, residenteilla, on
velvollisuus 60 vrk kuluessa
maahan muutosta tehdä
ilmoitus (Registo da residência
nacional de condutores com
carta comunitária)
oman asuinalueensa IMT:n
toimistoon (Serviço Regional
ou Distrital do IMT).
Ilmoituksen tekemättä
jättämistä pidetään
rikkomuksena.

Ilmoitusta tehtäessä on seuraavat
dokumentit oltava mukana:

 Täytetty IMT:n lomake :
Formulário Modelo 13 IMT
 On esitettävä ajokortti ja
kopio siitä
 On esitettävä
henkilöllisyystodistus (passi
tai henkilökortti) ja
residenssikortti (todistus
rekisteröitymisestä)

 Kun ajokortin rekisteröinnistä (Registo da residência nacional de
condutores com carta comunitária) on kulunut kaksi vuotta, on
ulkomaalainen ajokortti vaihdettava portugalilaiseen.

Suomalaisen
ajokortin
vaihto

 Ajokorttia vaihdettaessa portugalilaiseen on täytettävä seuraavat
ehdot:

 Portugalin lain vaatima vähimmäisikä, ajoneuvoluokittain
 Fyysinen, henkinen ja psykologinen valmius, tarvittaessa
osoitettava lääkärintodistuksella
 Residenssi Portugalissa
 Ei ole liikennerikkomusten vuoksi ajokiellossa tai ajokortin
myöntäminen estetty

Residenttinä
Portugalissa

Vaadittavat dokumentit

Muuta

Ajokortin haltijan on
henkilökohtaisesti jätettävä vaaditut
dokumentit:

 Biometriset tunnisteet (allekirjoitus
ja valokuva) otetaan IMT:n
toimistossa

 Luovutettava voimassa oleva
ajokortti (ei väliaikainen)

 Hinta: 30 €

 Esitettävä henkilöllisyystodistus
(passi tai henkilökortti) ja Portugalin
residenssikortti tai -todistus

 Esitettävä NIF-veronumero (Número
de Identificação Fiscal);
 Sähköinen lääkärintodistus
 Psykologin myönteinen lausunto
vaaditaan ajoneuvoluokissa C1, C1E,
C, CE, D1, D1E ja DE, sekä B, BE.

 Ajokortin vaihdosta saa todistuksen,
joka korvaa ajokortin siihen saakka,
kun saa uuden ajokortin
 Ajokortti lähetetään kirjattuna
kirjeenä hakijan ilmoittamaan
Portugalin osoitteeseen

Ajokortti on uusittava

Portugalilaisen
ajokortin
uusiminen

Ajokorttiluokissa C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE
Ajokorttiluokissa AM, A1, A2, A, B1, B,
BE, mopot ja traktorit

 - 40-vuotiaana ja sen jälkeen 5
vuoden välein kunnes täyttää 65

 50-vuotiaana, ei vaadita
lääkärintodistusta

 - 50-vuotiaasta asti on pakollisesti
esitettävä lääkärintodistus

 60-vuotiaana, josta lähtien on
esitettävä lääkärintodistus korttia
uusittaessa

 - 50 vuotta täytettyä kaikkina
uusimiskertoina on esitettävä
lääkärintodistus ja psykologin
lausunto

 65-vuotiaana
 70-vuotiaana
 70 vuotta täytettyä 2 vuoden välein

 Ajokortin uusimista voi pyytää
aikaisintaan 6 kk ennen
voimassaoloajan päättymistä

Missä

Portugalilaisen
ajokortin
uusiminen

 Ajokortin uusimisen voi tehdä
netissä Serviços Online do IMT
tai henkilökohtaisesti IMT:n tai
Espaço do Cidadão toimistossa, tai IMT:n
yhteistyökumppaneiden
toimistossa Parceiro do IMT.

Älä unohda uusimista!
 Vanhentuneella ajokortilla
ajaminen on liikennerikos.
 Kun ajokortin vanhenemisesta
on yli 2 vuotta ja enintään 5
vuotta, on suoritettava uusi
ajokoe.
 Jos ajokorttia ei ole uusittu
viiteen vuoteen, se
peruutetaan.

Tarvittavat dokumentit

Portugalilaisen
ajokortin
uusiminen
henkilökohtaisesti

 Esitettävä alkuperäinen
ajokortti
 Esitettävä
henkilöllisyystodistus (passi tai
henkilökortti) ja
residenssikortti /-todistus
 Esitettävä NIF-veronumero
(Número de Identificação
Fiscal)
 Sähköinen lääkärintodistus
tarvittaessa

 Uudistettu ajokortti lähetetään
kirjattuna kirjeenä hakijan
antamaan Portugalin
osoitteeseen.
 Toimitusaika: Noin 5 arkipäivää
 Hinta 15,00 € yli 70-vuotiaille
 Muille 30,00 €

Aja turvallisesti
Portugalissa!

