
 

Departamento de Formação e Qualidade CCAH 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUA PARA OBTENÇÃO DO CAM – CERTIFICADO DE APTIDÃO DO 

MOTORISTA 

 

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. 

 

Objetivos 

  

Atualizar os conhecimentos fundamentais para a atividade do motorista, com especial 

destaque para a segurança rodoviária e a racionalização do consumo de combustível de acordo 

com o previsto no Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de Maio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

No final da acção os formandos devem estar aptos a: 

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

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

Motoristas; 

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 actividade 

nacional e internacional; 

Avaliar e consolidar os seus conhecimentos sobre a utilização e o preenchimento da guia de 

transporte e da declaração CMR; 

Avaliar as consequências da ausência de acompanhamento dos documentos de transporte 

para efeitos do IVA, aquando da realização de um transporte nacional; 
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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 correcta utilização destes equipamentos; 

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

Reconhecer a importância da verificação diária do veículo; 

Caracterizar os factores que influenciam a condução e reconhecer que a condução defensiva 

implica mudança nos comportamentos habituais de condução no sentido da prevenção dos 

acidentes; 

Consolidar os conhecimentos sobre as regras para um adequado acondicionamento da 

mercadoria e sobre os principais sistemas de travamento e de amarração; 

Descriminar os elementos operacionais essenciais à boa execução da viagem; 

Saber procurar as fontes de informação que garantam a actualidade de tais elementos 

operacionais.  

 

Conteúdo Programático 

 

As regras da formação de motoristas 

Regulamentação social nos transportes e tacógrafos 

Transporte rodoviário de mercadorias: regras de acesso ao mercado e documentação de 

transporte 

Condução económica e defensiva 

Acondicionamento da carga e estabilidade do veículo 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 35h – Formação Presencial  
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Área de formação: 840 – Serviços de Transporte 

Calendarização 

Datas: de 03 a 07 de maio de 2014 

Horários:  

Sábado – 03/05 – das 13h às 19h 

Domingo – 04/05 – das 9h às 18h 

2ª a 4ª feira – de 05 a 07/05 – das 14h às 21h 

 Local: Ilha de São Jorge – Calheta - Pousada da Juventude  

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 

 

Formador 

José Alexandre Coelho 

Formador Certificado 

Entidade Formadora/Parceira: 

 Logisformação – Formação e Logística, Lda. 
 
 
 
Inscrição 

 
€ 200, por participante inscrito através de empresa associada 
 € 300,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 15 
Máximo de formandos: 25 
Data limite de inscrição: 24 de Abril de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível 
no nosso site (www.ccah.eu/formacao). 
 


