
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 
 

 FORMAÇÃO CONTINUA PARA OBTENÇÃO DO CAM – CERTIFICADO DE APTIDÃO DO 

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 

 

Público-Alvo 

  
Colaboradores das empresas que exercem funções  na condução de veículos rodoviários  de passageiros, que 

necessitam obter o CAM – Certificado de Aptidão do Motorista conforme o Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de 

Maio. 

(Titulares de carta de condução das categorias D e D+E e subcategorias D1 e D1+E, emitida até 09 de Setembro 

de 2008) 

OBJETIVOS  

  
 No final da formação o formando deverá ter atualizado e aprofundado os conhecimentos 
necessários ao exercício da profissão de motorista, sendo capaz de:  

 Diferenciar as vias de obtenção da Carta de Qualificação de Motorista;  

  Identificar a validade e procedimentos para a renovação da Carta de Qualificação de 
Motorista; 

 Distinguir entre transporte particular e transporte por conta de outrem e, 
relativamente a este último, consolidar os conhecimentos sobre os títulos habilitantes 
do acesso à atividade nacional e internacional, ocasional e regular;  

 Recapitular os diferentes documentos e licenças necessários à execução do transporte 
de âmbito nacional e internacional (comunitário e com países terceiros);  

  Discriminar os vários documentos que devem estar a bordo do veículo;  

  Avaliar e consolidar os conhecimentos sobre a regulamentação social nos transportes 
rodoviários, identificando os tempos máximos de condução, o regime de pausas e os 
necessários períodos de descanso, bem como os veículos sujeitos à instalação do 
tacógrafo, sendo capaz de garantir a correta utilização destes equipamentos bem 
como os livretes individuais de trabalho;  

  Reconhecer os benefícios de uma condução económica e aplicar estratégias para 
reduzir consumos;  

 Reconhecer a importância da verificação diária do veículo;  

  Caracterizar os fatores que influenciam a condução e reconhecer que a condução 
defensiva implica uma mudança nos comportamentos habituais de condução no 
sentido da prevenção dos acidentes;  

 Consolidar os conhecimentos sobre as regras para uma adequada calibragem dos 
movimentos laterais e longitudinais, sistemas de travamento e para a segurança e 
conforto dos passageiros;  
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  Ser capaz de interagir com os passageiros e ter em conta as especificidades de 
determinados grupos (deficientes, idosos, crianças):  

 Descriminar os elementos operacionais essenciais à boa execução da viagem;  

 Saber procurar as fontes de informação que garantam a atualidade de tais elementos 
operacionais. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
1 – As Regras da Formação de Motoristas; 
 
2 - Transporte Rodoviário de Passageiros: Regras de Acesso ao mercado e Documentação de 
Transporte 
 
3 – Regulamentação social nos Transportes e Tacógrafos 
 
4 – Condução económica e Defensiva 
 
5 – Condução Segura e Confortável 
 
6 – A Relação com os Passageiros 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 35– Formação Presencial 

Área de formação:  840 – Serviços de Transporte 

 

Modalidade de Formação 

Formação Contínua  

Conforme o Anexo IV do Decreto-Lei nº 126/2009 de 27 de Maio formação contínua é 

obrigatória de cinco em cinco anos e tem a duração de 35 horas lecionadas por períodos de 

pelo menos 7 horas. 

 

 

Calendarização 

Período para a realização do curso:    

   

Terceira 

13 a 17 de Maio de 2013 

2ª a 6ª feira – das 14h00 às 21h00 
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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 

  
Eng. Maria Rosa Oliveira 

Licenciada em Engenharia Metalúrgica pela FEUP 

Formadora Certificada 

  

Entidade Formadora/Parceira: 

 Logisformação – Formação e Logística, Lda. 
 
 
 
 
 
A realização dos cursos candidatos ao cofinanciamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respetivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 

 


