
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

Formação Inicial para Obtenção do CAM - Certificado de Aptidão de 

Motorista de Mercadorias 
 

Público-Alvo 

Colaboradores das empresas que exercem funções na condução de veículos pesados de 

mercadorias, 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 C e C+E e subcategorias C1 e C1+E, emitida 

após 09 de Setembro de 2009) 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 Executar as tarefas/atividades inerentes ao serviço de transporte rodoviário de 

mercadorias o que envolve, a condução de veículos pesados de mercadorias de forma 

segura e económica e a manutenção, conservação, limpeza e estado geral do veículo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conduzir veículos das categorias C1 e C1+E e/ou C e C+E de forma segura, económica e 
amigável para o ambiente;  

  Zelar pela manutenção, conservação, limpeza e estado geral do veículo;  

  Orientar a carga, acondicionamento e descarga da mercadoria no veículo;  

  Decidir percursos, tempos de condução e repouso, em função da legislação em vigor e 
do serviço a realizar;  

  Desempenhar um conjunto de atividades inerentes ao serviço de transporte 
rodoviário de mercadorias, cumprindo a regulamentação relativa ao transporte 
nacional e internacional;  

 Promover a segurança rodoviária, proteção do ambiente e o desenvolvimento 
sustentável, adotando comportamentos de prevenção em relação aos riscos 
profissionais no exercício desta atividade;  

  Promover a imagem da empresa junto dos seus clientes, fornecedores e sociedade em 
geral;  

  Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para transmitir e receber 
informação sobre a execução do serviço.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CARGA HORÁRIA 

   

Módulo 1 – (2.1.1) Mecânica e Eletrónica – 7 horas  
 
Características da cadeia cinemática:  

 
 

 
 
Características técnicas e o funcionamento dos órgãos de segurança:  

 
 

 
 

 
mbraiagem  

 
 

 
 

 
-reboque  

Travões  

 
 

Módulo 2 – (2.1.2) Condução Defensiva, Económica e Ambiental – 21 horas 
Otimizar o consumo de combustível:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Assegurar o transporte respeitando as instruções de segurança da carga e a boa 
utilização do veículo:  
 
Verificação diária do veículo e sua importância:  
 A limpeza do veículo  
 O método das sete etapas para inspecionar o veículo  

 
Técnicas de condução defensiva:  
 Objetivos da condução defensiva:  
 Condições adversas na condução  
 Fatores que influenciam a condução  
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Acondicionamento da carga:  
 Princípios físicos  
 Centro de gravidade  
 Elaboração de um plano de distribuição de carga  
 Seleção e carregamento do veículo  
 Características técnicas dos veículos  
 Sistemas de retenção  
 Equipamento de amarração  
 Acondicionamento de cargas normalizadas (formas geométricas)  
 Acondicionamento de cargas específicas  
 Equipamento do próprio veículo  

 

Módulo 3 – ( 2.2.1)  Regulamentação Laboral – 7 horas 
Formação obrigatória de motoristas:  
 Carta de Qualificação de Motorista:  
 Obtenção inicial da Carta de Qualificação de Motorista  
 Renovação da Carta de Qualificação de Motorista  
 Carta de Qualificação de Motorista: Isenções  
 Tipos de formação: qualificação inicial e formação contínua  
 Acesso de motoristas estrangeiros à qualificação inicial e à formação contínua  
 Entidades Formadoras e Cursos de Formação  
 Entrada em vigor: motoristas de mercadorias:  
 Qualificação inicial  
 Formação contínua  
 Consequências laborais da falta ou não renovação da Carta de Qualificação de Motorista  
 
Contrato de trabalho:  
 Igualdade de oportunidades e não discriminação:  
 Regras gerais  
 Igualdade e não discriminação em função do sexo  
 Proteção da parentalidade  
 Proteção de trabalhador com deficiência ou doença crónica  
 Contrato de trabalho: Forma  
 Contrato de Trabalho a Termo  
 Execução do Contrato  
 Cessação do Contrato  
 
Tempos máximos de condução e tempos mínimos de repouso:  
 Âmbito de aplicação: territorial e tipo de transportes  
 Transportes abrangidos e excluídos  
 Tempos de trabalho  
 Tempos de trabalho e tempos de condução  
 Tempos máximos de condução e pausas obrigatórias  
 Tempos mínimos de repouso  
 Exceção ao cumprimento das regras  
 Quadro Sancionatório  
 
Utilização do tacógrafo:  
 Tipos de tacógrafo  
 Folha de registo  
 Cartão tacográfico  
 Declaração da atividade  
 A utilização do tacógrafo  
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 Regras gerais  
 Os registos  
 Tacógrafo analógico: regras de utilização  
 Tacógrafo digital: regras de utilização  
 Fiscalização  
 Quadro sancionatório 

Módulo 4 – (2.2.2) Regulamentação da Atividade – 14 horas 
Transporte rodoviário de mercadorias:  
 Noção e enquadramento legal  
 Distinção entre transporte particular e transporte por conta de outrem  
 
Transporte por conta de outrem:  
 Instrumentos jurídicos de referência  
 Conceitos essenciais  
 Regime de Acesso e Exercício da Atividade:  
 Licenciamento para a atividade (empresa e veículos)  
 Regras de regulação do mercado e respetivo quadro sancionatório  

 
Regime do contrato de transporte:  
 Intervenientes  
 Regras de execução do contrato, relevantes para a atividade do motorista  
 Síntese das regras de responsabilidade do transportador  

 
Transporte por conta de outrem de âmbito nacional:  
 O motorista:  
 Os documentos obrigatórios  
 O veículo:  
 A licença e identificação do veículo para o transporte por conta de outrem  
 Os restantes documentos de bordo obrigatórios  
 A mercadoria:  
 A guia de transporte (função contratual e função de apoio à organização do 

mercado): Regras de emissão e preenchimento  
 Os documentos de transporte para efeitos de IVA: Regras de emissão, 

preenchimento e acompanhamento do transporte  
 Os restantes documentos de bordo obrigatórios para transporte de mercadorias 

específicas  
 

Transporte por conta de outrem de âmbito internacional:  
Âmbito territorial onde é efetuado: transporte no território da União Europeia e 
transportes com países terceiros  
 Regras comuns:  
 Motorista:  
 Documentos de bordo  
 Motorista de países terceiros: Certificado de Motorista  
 Veículo:  
 Cópia certificada da licença comunitária  
 Veículos isentos de cópia certificada da licença comunitária  
 Restantes documentos de bordo obrigatórios  
 Mercadoria:  
 Declaração CMR – regras de emissão e preenchimento  
 Os restantes documentos de bordo obrigatórios para transporte de mercadorias 

específicas  
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Transportes na União Europeia:  
 
Regras específicas do transporte triangular entre um país da UE e um país 
terceiro:  
 Transporte com países terceiros: Regras específicas  
 Motorista: Passaporte e Vistos  
 Veículo: Autorizações Bilaterais e CEMT  
 Mercadoria: Regimes aduaneiros (Regime TIR e Regime de Trânsito 

Comunitário/Comum 
 

Regime de cabotagem  
Preparação e execução do 
transporte:  
 Regras de utilização das 

infraestruturas e de circulação 
rodoviária  

 

    

Módulo 5 – (2.3.1) Sinistralidade – 14 horas 
Os riscos rodoviários e os acidentes de trabalho:  
 
 Tipologia dos acidentes de trabalho no sector dos transportes  
 Perigo Vs Risco  
 Doenças ocupacionais/profissionais  
 
Estatísticas dos acidentes rodoviários e envolvimento dos veículos pesados de 
mercadorias  
 
Consequências em termos humanos, materiais e financeiros  

 
 

Módulo 6 – (2.3.2) Prevenção da Criminalidade no Transporte – 7 horas 

 
Prevenção da criminalidade nos transportes:  

 Enquadramento  

 Medidas de prevenção e regras de atuação  

 Prevenção do transporte de clandestinos:  

 Enquadramento Comunitário  
 
Enquadramento Nacional  

 Obrigações e quadro sancionatório do transportador  

 Estudo de caso: Reino Unido  
 Enquadramento legal  

 ”Código de Boas Práticas para Veículos” tendo em vista a prevenção da entrada de 
clandestinos  

 Quadro sancionatório  
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 Aspetos relevantes na determinação das sanções  

 Exemplos práticos 

Reino Unido: Boas Práticas - Empresa  

 Sistema de prevenção  

 Recomendações da IRU  

 Programa de Acreditação  

Reino Unido: Boas Práticas - Motoristas  
 Códigos de conduta e recomendações para evitar penalizações  

 Listas de verificações (Checklists) 

 

Módulo 7 – (2.3.3) Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho – 7 horas 
Os riscos físicos:  
 Princípios de ergonomia  
 Fatores humanos na condução  
 Fatores humanos na interação com sistemas de informação e comunicação  
 Noções de carga de trabalho  
 Fadiga e Stress  
 Recomendações sobre gestos e posturas de risco  
 Gestão da fadiga e do stress  
 
A importância da aptidão física e mental:  
 Princípios de uma alimentação saudável e equilibrada  
 
Efeitos do álcool, dos medicamentos e de outras substâncias suscetíveis de alterar o 
comportamento  

 

Módulo 8 –(2.3.4) Situações de Emergência e de Primeiros Socorros – 7 horas 
 

Situações de emergência e primeiros socorros:  
 Avaliação de situações de emergência e a aplicação de procedimentos adequados  
 Comportamento em situação de emergência  
 Situações de emergência  
 Reações em caso de agressão  
 Princípios de base da declaração amigável  
 
 

 

Módulo 9 – (2.3.5) Relações Interpessoais e Qualidade do Serviço – 14 horas 
A valorização da imagem de uma empresa de serviços de transporte  
 Atitudes do Motorista e Imagem de Marca  
 Qualidade de service  
 O perfil do motorista  
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Módulo 10 – (2.3.6) Contexto Económico e Organização Empresarial – 14 horas 
A importância do transporte para o desenvolvimento social  
O transporte rodoviário em relação aos outros modos de transporte:  
 Conceitos e definições  
 Vantagens e desvantagens dos diferentes modos de transporte  
 Medidas da produção de transportes  
 Quota dos veículos portugueses no transporte internacional  
 
A organização do mercado de transportes rodoviários de mercadorias  
 As diferentes atividades do transporte rodoviário:  
 Transportes por conta de outrem e transportes por conta própria  
 Atividades auxiliares do transporte  
 
A organização dos principais tipos de empresas de transporte rodoviários de 
mercadorias:  
 As diferentes especializações do transporte  
 A evolução dos sectores:  
 Política económica nos transportes – percurso de 60 anos  
 Número de empresas e capacidade oferecida  
 Estrutura das empresas  
 
Desafios para o futuro 
 

Módulo 11 – (2.3.7) Tecnologias de Informação e Comunicação – 14 horas 
Tecnologias de informação e comunicação:  
 Informática  
 Informação  
 Dados  
 Sistemas computacionais  
 Redes  
 Internet  
 
Sistemas de informação:  
 Tipos de sistemas de informação  
 
Sistemas de transporte inteligentes:  
 Telemática  
 Tipos de sistemas de transporte inteligentes  
 Cartões inteligentes (smart cards)  
 GPS (Global Position System)  
 
Sistema operativo e internet:  
 O Sistema Operativo  
 Principais Ícones  
 O correio eletrónico  

 

Módulo 12 –  (2.4.1) Condução Individual – 14 horas 
Comportamentos para a otimização do consumo de combustível  
Técnicas de condução defensiva:  
 As condições adversas na condução: os vários tipos de vias de circulação, as condições 

atmosféricas, o trânsito, a condução diurna e noturna,etc;  
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 Fatores que influenciam a condução: a distância de segurança, travagem, o tempo e a 
distância de reação, etc.  

 
CARGA HORÁRIA TOTAL – 140 HORAS 

 
 
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 140 – Formação Presencial 

Área de formação:  840 – Serviços de Transporte 

 

  

  

Calendarização 

Período para a realização do curso:   

30 de Setembro a 14 de Novembro de 2013  

  

 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 

 

Formadores 

José Alexandre Coelho 

Formador Certificado 

André Avelar 

Licenciatura do Curso Superior de Cardiopneumologia na Escola Superior de Tecnologia e 

Saúde de Lisboa 

Formador Certificado 

Maria Rosa Oliveira  

Licenciada em Engenharia Metalúrgica pela FEUP 

Formadora Certificada 

Francisco da Costa Lopes 

Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras 

Formador Certificado 
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Carina Ferreira 

Licenciatura em Tecnologia Agro - Alimentar pela Universidade dos Açores 

CAP Técnico Superior em HSST 

Formadora Certificada 

Fabiana Amaral 

Licenciatura em Psicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa 

Formadora Certificada 

Maria José Teixeira 

Licenciada em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

  


