
Onde posso 
conduzir com a 
carta de condução 
portuguesa?
Na generalidade dos países europeus, 
é possível conduzir exclusivamente 
com a carta de condução portuguesa. 
É o caso de países como: Alemanha, 
Áustria, Andorra, Dinamarca, Espanha, 
França, Grécia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Mónaco, Holanda, 
Suécia e Suíça, entre outros. 

Porém, em alguns países é necessário 
apresentar a Licença Internacional de 
Condução, solicitada no Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes. 

O seguro obrigatório do veículo é válido 
na Suíça, Islândia, Noruega, Andorra, 
Sérvia e nos 28 países membros da 
União Europeia.

Contudo, em países como a Albânia, 
Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, 
Macedónia, Israel, Irão, Moldávia, 
Marrocos, Rússia, Montenegro, Tunísia, 
Turquia e Ucrânia, precisa de 
apresentar o Certificado Internacional 
de Seguro (também conhecido como 
“carta verde”) ou pagar um seguro de 
fronteira.

Ainda assim, antes de iniciar a sua 
roadtrip, deve consultar o seu 
segurador e pedir antecipadamente 
uma extensão territorial.

E o seguro 
obrigatório do carro 
é válido?

Como cidadão-membro da União 
Europeia, deve transportar consigo 
bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão e, em alguns países, pode ser 
necessária a apresentação de 
passaporte, como é o caso dos países 
que não pertencem ao Espaço 
Schengen. 

Além disso, deve fazer-se acompanhar 
da sua carta de condução e do Cartão 
Europeu de Seguro de Doença.

Quais os 
documentos de 
identificação 
pessoal que deve 
levar consigo?
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Com que carro 
viajar?

Se tiver a oportunidade de escolher
o carro em que vai viajar, então deve
ter em consideração o número de
quilómetros que pensa percorrer, qual
é o tipo de combustível do carro, as
caraterísticas do destino e o número
de pessoas que o vão acompanhar.
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É adepto de autocaravanismo?
Saiba mais neste artigo

Qual é o seu 
próximo destino?

Numa roadtrip, importa tanto
o caminho como o destino.
Por isso, tenha em conta:

As rotas e trajetos

A qualidade das estradas

Os serviços disponíveis

O tempo disponível. Considere se 
pretende fazer pausas ao longo do 
caminho, além do tempo de ida, volta 
e os dias no destino final.

Escolha os dias para começar e 
terminar a viagem, tendo em conta:

Maior e menor afluência de trânsito

Trajetos

Previsão meteorológica

Número e local das pausas para fazer 
refeições, reabastecer o veículo, 
descansar e dormir.

7 Informar-se acerca do 
código da estrada do 
país onde se encontra

As regras de condução podem variar, 
ligeiramente, de país para país, 
nomeadamente os limites de 
velocidade e algumas placas de 
trânsito. Para que não tenha dúvidas, 
deve consultar o site TheAA, que reúne 
dicas e conselhos úteis sobre como 
conduzir na Europa.

Conheça as principais novidades do 
Código da Estrada

Levar o carro 
ao mecânico

Independentemente do carro que vai 
utilizar, é fundamental levá-lo antes 
ao mecânico, de modo a verificar se  
reúne todas as condições de segurança 
para a viagem. 

Deve abastecê-lo, lembrando-se que o 
preço do combustível não é igual em 
toda a Europa. 

8 Ter o Cartão Europeu 
de Seguro de 
Doença (CESD)

Este documento garante a prestação de 
cuidados de saúde a beneficiários de 
qualquer Estado-membro da União 
Europeia, Islândia, Liechtenstein, 
Noruega, Suíça e Reino Unido. O cartão 
é gratuito.

Pode obter mais informações aqui 

9 Levar dinheiro
em notas

Não há dúvidas de que os pagamentos 
eletrónicos são muito mais práticos e, 
sobretudo, durante uma viagem, são 
mais seguros. Mas é útil ter sempre 
dinheiro trocado, nomeadamente notas 
de valor baixo e moedas, caso algum 
estabelecimento comercial não aceite 
cartão, para pagar portagens ou para 
uma situação de última hora.

10 Usar cartões 
durante a viagem

11 Não exagerar
na bagagem

Mesmo que a mala do carro seja 
espaçosa, convém lembrar que durante 
a roadtrip vai colecionar alguns objetos 
e pertences extra. Além disso, 
lembre-se que, quanto mais pesado 
estiver o veículo, mais combustível vai 
gastar. Por isso, procure levar o mínimo 
de bens possível, sem esquecer a caixa 
de ferramentas e a bolsa de primeiros 
socorros.

12 Preparar
playlists

A música é sempre uma companhia 
nestas viagens, mesmo que leve 
familiares e amigos consigo. Logo, 
preparar boas playlists para a roadtrip 
é fundamental. Pode incluir na playlist, 
alguns podcasts. Contudo, também 
pode aproveitar para ouvir um pouco 
da música que passa nas estações de 
rádio de outros países. Talvez tenha 
algumas boas surpresas…

13 Criar estratégias
para distrair
as crianças

Se vai viajar com crianças, lembre-se de 
preparar formas de distraí-las e deixá-las 
confortáveis durante a viagem. 
Passatempos, jogos, livros, brinquedos, 
histórias para contar e audiobooks 
podem ajudar. Podem ser necessárias  
mais pausas.

14 Fazer reservas
antecipadas

Se há alojamentos e atrações que 
privilegia, então “jogue pelo seguro” 
e reserve com antecedência, para 
evitar surpresas de última hora, como 
chegar ao local e descobrir que afinal 
já não há lugar para si.

Ter um 
GPS

O GPS é uma ferramenta fundamental 
para quem vai fazer uma roadtrip.
Pode optar por instalar uma app no 
smartphone, como o Google Maps ou 
Waze. É preciso ter em conta que deve 
descarregar os mapas ou estar com os 
dados móveis do smartphone ativos 
para ter acesso aos trajetos.

Saiba mais:
Tecnologia para geolocalização: consegue 
viver sem ela?

Este é um fator fundamental e que 
pode, inclusive, ser determinante 
para a escolha do destino.

Faça simulações dos quilómetros
x os custos com combustível

Faça simulações dos trajetos, tendo em 
conta o valor das portagens

Número de alojamentos, tanto durante 
o trajeto como no destino

Custos com alimentação

Custos com passeios e lazer

Custos de manutenção do carro

Definir o 
orçamento

Viajar de carro é uma forma diferente de 
explorar novos caminhos e destinos. Mas 
para que a experiência seja positiva, é 
preciso planear e ter algumas cautelas.

Vai viajar de carro 
pela Europa?

Conheça 22 dicas 
essenciais para 
preparar uma roadtrip

O tradicional Guia Michelin, na sua 
versão online, pode ajudar a planear
a viagem, explorar e descobrir rotas, 
estimar os custos com o combustível, 
com as portagens e planear as 
hospedagens e pausas para refeições.

Dica

Roadtrippers
Um ótimo ponto de partida para se 
inspirar e desenhar a sua roadtrip é 
mesmo visitar o site roadtrippers que 
possui muitas informações úteis, 
desde as principais atrações de cada 
destino ao alojamento disponível. 

No site tolls.eu, pode ficar a saber quais 
os preços praticados pela Europa fora.

Dica

Pode usar o seu cartão de débito ou 
crédito num país da União Europeia nas 
mesmas condições que o utiliza no seu 
país de origem, sem incorrer em 
encargos adicionais. Deve ter em 
atenção que pode ser necessário ativar 
o seu cartão para uso no estrangeiro.

Deve ter ainda alguns cuidados:

Mantenha sempre o seu cartão “debaixo 
de olho”

Mantenha os seus códigos de acesso 
secretos

Verifique regularmente os movimentos
da sua conta bancária, se algo lhe parecer 
estranho, entre de imediato em contacto 
com o seu banco

É aconselhável levar pelo menos dois 
cartões (débito, crédito ou pré-pago),
de redes diferentes (Visa e Mastercard)

Saiba mais detalhes sobre os cuidado a 
ter com os seus cartões aqui.

15 Acampar

16 Estacionar
o carro

Em algumas cidades o estacionamento 
é pago, o que representa uma despesa 
acrescida. Ao escolher o alojamento, 
deve preferir hotéis com parque 
gratuito e, em alguns destinos, circular 
a pé ou de transportes públicos.

17 Evitar as 
auto-estradas

Não significa dispensar as 
auto-estradas na sua roadtrip, mas são 
os outros caminhos que, geralmente, 
guardam mais interesse e permitem 
conhecer melhor determinada terra.

Saiba mais:
Viajar na auto-estrada: compensa pagar as 
portagens?

O alojamento vai sempre depender da 
roadtrip e do orçamento. 
Independentemente de ter mais ou 
menos dinheiro para pagar uma estada 
num hotel, uma experiência sempre 
única é acampar. Se o seu carro reunir 
condições, pondere usá-lo para 
pernoitar nalguns pontos. 

Há parques de campismo e de 
estacionamento, nomeadamente das 
bombas de gasolina, que permitem esta 
modalidade e ainda têm outras 
comodidades, como WC’s que pode 
aproveitar para usar.

18 Explorar os destinos,
mas com cuidado

19 Viver as 
experiências locais

Para ficar a conhecer realmente um 
local, é preciso viver como um local,
o que significa comer a sua comida e
ter o máximo de experiências culturais,
como participar nas festas típicas.

20 Comprar um 
cartão SIM local

Esta pode ser uma boa forma de 
poupar dinheiro em contactos, quando 
não tiver wi-fi ou dados móveis e não 
puder recorrer a apps como o skype ou 
o whatsapp.

21 Selecionar bem
as companhias

Como em quaisquer férias, escolher as 
companhias certas é fundamental, para 
que os dias de diversão e de aventura 
não se transformem num verdadeiro 
pesadelo. Portanto, antes de entrarem 
todos no carro, assegure-se de que 
estão em sintonia quanto àquilo que 
pretendem da roadtrip.

22 Consulte a condição 
epidemiológica do seu
destinos e do trajeto

Evite territórios que, à data da viagem, 
não sejam recomendados pelas 
autoridades nacionais de saúde. Se 
tiver algum contacto de risco ou 
apresentar sintomas suspeitos de 
COVID-19, não viaje. 

Apesar do propósito das roadtrips ser 
conhecer as zonas mais recônditas e 
menos turísticas, é também importante 
informar-se acerca dos locais menos 
seguros da região e evitá-los.

O que a Caixa pode 
fazer por si?

Faça as reservas de alojamento 
antecipadamente, esteja atento às 
oportunidades e evite ter 
preocupações. Saiba das condições a 
que pode aceder ao usar um cartão da 
Caixa, aqui

Check list:
o que deve
levar no carro

Carta de motorista

Seguro automóvel

Chaves extras do carro

Óculos escuros

Manual do carro

Pneu sobressalente, triângulo e colete

Kit de ferramentas de emergência

Lanterna

Suporte para telefone viva-voz

Travesseiros e mantas de viagem

Saco de lixo reutilizável

Toalhete higiénico

Papel higiénico

Ambientador de carro

Cortinas UV

Garrafa de água (e encha-a sempre que 
puder)

Lancheira térmica

Lanches (frutas secas, nozes, barras de 
cereais, bolo em fatias, e sanduíches)

Máscaras de proteção 

Álcool gel

4 Ter um plano
de viagem

O que a Caixa pode 
fazer por si?

Atenção ao certificado digital Covid-19.  Tenha 
em conta que é importante aceder a este 
passaporte digital para circular sem restrições. 

Saiba mais neste artigo do Saldo Positivo

Tome nota:

Em viagem, salvaguarde-se a si e família com soluções 
para cada caso e circunstância.

Saiba mais aqui

O que a Caixa pode fazer por si?

Se é jovem universiário, saiba que 
existem soluçoes para quem já estuda ou 
se desloca ao estrangeiro.
Saiba Mais Aqui

https://roadtrippers.com/
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Dicas-by-DABOX/Pages/autocaravanismo.aspx
https://www.viamichelin.pt/
https://www.tolls.eu/fuel-prices
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/formacao-e-tecnologia/Pages/tecnologia-para-geolocalizacao.aspx
https://www.acp.pt/viagens-e-lazer/estrada-fora/conduzir-no-estrangeiro
https://www.theaa.com/
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/mobilidade/Pages/alteracoes-codigo-de-estrada.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/Seguro-Europeu-de-saude.aspx
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/payments-transfers-cheques/faq/index_pt.htm
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Dicas-by-DABOX/Pages/clonagem-do-cartao.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Em-Campanha/Pages/Cartoes-Caixa-promovem-turismo-nacional.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/A-sua-Medida/Universitarios/Pages/Universitarios-CaixaIU.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/A-sua-Medida/Universitarios/Pages/Universitarios-CaixaIU.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/mobilidade/Pages/pagar-portagens.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/certificado-digital-covid-19.aspx
https://www.acp.pt/veiculos/condutor-em-dia/conduzir-em-seguranca/conduzir-fora-da-uniao-europeia-o-que-deve-saber
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CartaConducao/licenainternacionalconducao/Paginas/Paginaparalistagemdesubmenu.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Seguros/Pages/Seguro-Automovel.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Seguros/Pages/Seguros-Viagem.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Pages/Saldo-Positivo.aspx



