
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

 Curso para Obtenção do Certificado de Formação de Condutor de 

Veículos de Transporte de Mercadorias Perigosas – Curso Base   
 

 

Público-Alvo 

  
Motoristas que pretendam exercer a profissão de condutores de veículos para transporte de 
mercadorias perigosas  
 
OBJETIVOS GERAIS 

Especializar os motoristas que tenham de conduzir veículos de transporte de mercadorias 
perigosas, dando-lhes conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos desse transporte e 
fornecendo-lhes as noções indispensáveis para minimizar a probabilidade de ocorrência de 
acidentes ou adoptar os procedimentos necessários quando estes ocorram. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I. O que é o ADR: Definir e caracterizar o conceito. Conhecer as funções dos conselheiros de 
segurança. 
II. As Mercadorias perigosas e os seus riscos: Conhecer e Identificar as classes de perigo para 
efeitos do transporte e classificações de perigos de outros domínios. 
III. O Material que deve ser usado para o transporte: Conhecer e identificar as características 
dos diferentes tipos de embalagens e recipientes. 
IV. Como sinalizar o perigo no transporte: Identificar as etiquetas de perigo, os diferentes 
modelos e dimensões. Conhecer os modos como se colocam nos volumes e quando se devem 
aplicar. 
V. Qual a documentação necessária: Identificar a documentação necessária ao transporte.  
VI. Quais os equipamentos de protecção necessários: Conhecer os meios de protecção 
necessários ao transporte. Conhecer os meios de combate a incêndios. 
VII. O que são as isenções e quando é possível usá-las: Identificar e descriminar as isenções e 
os modos de usá-las. 
VIII. Os veículos de mercadorias perigosas têm influência na segurança: Compreender as 
influências, o impacto e a importância da segurança nos veículos de mercadorias. 
IX. Quais as responsabilidades dos intervenientes no transporte: Conhecer e identificar as 
responsabilidades dos intervenientes no transporte. 
X. Segurança e protecção: Por em prática os conhecimentos teóricos acerca das normas de 
segurança e procedimentos a ter em conta. 
XI. Exercícios práticos (Combate a derrames e a incêndios): Por em prática os conhecimentos 
teóricos adquiridos no decorrer dos módulos. 
XII. Avaliação: Avaliar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
I. O que é o ADR (1 hora) 
O que é o ADR 
Legislação 
Acordos multilaterais 
Formação de condutores e conselheiros de segurança. 
 
II. As Mercadorias perigosas e os seus riscos (3 horas) 
Mercadorias perigosas: características e riscos físico-químicos. 
 
III. O Material que deve ser usado para o transporte (2 hora) 
Material para transporte: tipos de embalagem e sua codificação. 
 
IV. Como Sinalizar o perigo no transporte (4 horas) 
Transporte: Como sinaliza-lo (placas, etiquetas, painéis laranja, nºs ONU). 
Exercícios. 
 
V. Qual a documentação necessária (2 horas) 
Documentos. 
EPI’s. 
 
VI. Quais os equipamentos de protecção necessários (1 horas) 
Segurança. 
Carga, descarga, manuseamento e estiva. 
 
VII. O que são as insenções e quando é possível usá-las (1 horas) 
Isenções. 
Exercícios. 
 
VIII. Os veículos de mercadorias perigosas têm influência na segurança (2 horas) 
Transporte ADR (segurança pública, restrições circulação, sinalização). 
IX. Quais as responsabilidades dos Intervenientes no transporte (2 horas) 
Responsabilidade e obrigações dos intervenientes na operação de transporte. 
X. Segurança e Protecção (2 horas) 
Combate a derrames e a incêndios – prática com bombeiros. 
XI. Exercícios Práticos (Combate a derrames e a incêndios) (3 horas) 
Pôr em prática os conteúdos teóricos. 
XII. Avaliação (1 hora)  
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 24 Horas  

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

Formação Presencial 

 

Calendarização 

Período para a realização do curso:    

De 03 a 07 de abril de 2017 – das 18h às 22h 

Dia 08 de abril de 2017 – das 09h às 13h 

  

 

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 

  
Eng. Téc. Luís Gabriel de C. Bettencourt Moniz 

Licenciado em Engenharia Civil 

Formador Certificado 

  

Entidade Formadora/Parceira 

 Escola de Condução do Campanário – Unipessoal, Lda. 
 

 

 
 

Inscrições 

 Curso Base - € 150,00 por participante    

 Prioridade nas inscrições para empresas associadas da CCAH 

 Mínimo de formandos: 12 

 Máximo de formandos: 20 
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- O pagamento deverá ser efetuado para:    
 

 Escola de Condução do Campanário, Unipessoal Lda. Pessoa Coletiva nº 511 273 665, com 

localização na Estrada Dr. Francisco Justino Gonçalves de Andrade Nº 30 A * 9350-069 Campanário 

– Ilha da Madeira. 

IBAN : PT50 0035 0687 00014905930 89 

 
 
- Data limite para receção de inscrições e respetivos pagamentos – 24/03/2017 
 
Formalização das Inscrições: 
- Preencher a ficha de inscrição da Escola de Condução Campanário, Lda 
- Juntar cópia do cartão de cidadão e da carta de condução 
- Juntar cópia de comprovante de pagamento 
 (OBS: os pagamentos realizados em dinheiro deverão ser depositados na conta da Escola de 
Condução Campanário e o comprovante será o talão de depósito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


