
 

Departamento de Formação e Qualidade CCAH 

 

 
FORMAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS –  BASE E CISTERNAS 

 

Público-Alvo 

 

Colaboradores das empresas que sejam motoristas de Ligeiros e de Pesados, intervenientes em 

operações de transporte de mercadorias perigosas em embalagens ou a granel (de acordo com o ADR). 

 

Objectivos 

  

Especializar os Motoristas no Transporte de Mercadorias Perigosas, sensibilizando-os para os perigos e os 

riscos nas operações de transporte, assim como para as operações a montante e a jusante. 

Fornecer as noções base indispensáveis para a prevenção de acidente, assegurando a adoção das medidas 

necessárias para limitar os seus efeitos, caso ocorram. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

Conduzir veículos de transporte de mercadorias que efetuem transportes a granel ou em embalagens, 

adotando uma condução segura; 

Garantir o cumprimento das exigências de segurança nas operações de carga, descarga e 

movimentações relacionadas; 

Atuar de forma adequada após um acidente (primeiros socorros, segurança da circulação, 

conhecimentos básicos relativos à utilização de equipamentos de proteção, etc.); 

Identificar as marcações e etiquetagem, reconhecendo assim o perigo das mercadorias; 

Sinalizar a unidade de transporte de acordo com as exigências regulamentares; 

Conhecer as obrigações e interdições relativas ao condutor, antes, durante e depois do transporte; 

Interpretar a informação relevante nos documentos obrigatórios a bordo das unidades de transporte, 

agindo em conformidade. 
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Conteúdo Programático 

 

Módulo 1 -  Base – 21 horas: 

Legislação que se aplica ao transporte de mercadorias perigosas; 

As mercadorias perigosas e os seus riscos; 

O material de transporte; 

Como sinalizar o perigo no transporte; 

Qual a documentação necessária; 

Equipamentos a bordo; 

O que são isenções e quando é possível usá-las; 

Carga, descarga e movimentação; 

Segurança na circulação dos veículos; 

As responsabilidades dos intervenientes no transporte; 

Intervenção em caso de acidente 

 

Módulo 2 -  Cisternas – 14 horas: 

Introdução e enquadramento; 

As cisternas que se usam para o transporte; 

Os veículos para transporte em cisternas; 

A sinalização dos veículos e das cisternas; 

Qual a documentação necessária; 

Equipamentos a constarem a bordo dos veículos; 

Procedimentos de enchimento e descarga de cisternas; 

Segurança na circulação dos veículos. 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 35h – Formação Presencial  

Área de formação: 840 – Serviços de Transporte 
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Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

São Jorge 

Período para a realização do curso:  

16 a 21 de Setembro de 2013 

Horários: 2ª a 6ª feira - das 16h00 às 22h00 

Sábado: 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formadora 

 

Maria Rosa Oliveira 

Formadora Certificada 

Entidade Formadora/Parceira: 

 Logisformação – Formação e Logística, Lda. 
 
 
 

 


