
 
 

 

Infraestruturas e Habitação 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

 

DESPACHO  

Considerando que o atual modelo de relatório da prova prática, aprovado pelo Despacho n.º 17 552/2005 (2.ª 

série), da Direcção-Geral de Viação, publicado no Diário da República, II Série, n.º 157, de 17 de agosto de 2005, se 

tornou de difícil operacionalização e concretização, face à atual redação do Regulamento da Habilitação Legal para 

Conduzir (RHLC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, na sua redação atual; 

Considerando que, nos termos n.º 2 do artigo 59.º do RHLC, se estabelece que durante a realização da prova prática 

o examinador deve preencher relatório de modelo aprovado por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do 

IMT, I. P.; 

Considerando que o n.º 1 do artigo 61.º do RHLC, prevê a utilização de equipamento de monitorização, sendo que, 

neste momento, já se encontra implementado na formação de candidatos a condutor o dispositivo de 

monitorização da formação prática, que equipa os veículos adaptados à instrução, os quais também são utilizados 

na prova prática do exame de condução, torna-se possível a utilização de informação constante neste equipamento 

na avaliação dos candidatos a condutor. 

 

Assim, determina-se: 

1. Aprovar o relatório da prova prática, procedimentos para avaliação e respetiva descrição e 

operacionalização, constante no Anexo I do presente despacho e que dele faz parte integrante. 

2. Com exceção das provas de exame em regime de autopropositura, aprovar a utilização de informação 

constante do sistema de monitorização da formação prática, relativa à hora de inicio e fim de prova e 

distância percorrida durante o exame, no preenchimento do relatório da prova prática.   

3. A recolha de informação constante do odómetro do veículo relativa ao número de quilómetros iniciais e 

finais de cada prova de exame.   

 

O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de dezembro de 2021.  

 

30 de novembro de 2021 - O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, presidente  

– Maria da Luz Rodrigues António, vogal - Pedro Miguel Guerreiro Silva, vogal. 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

Modelo do relatório da prova prática 
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INFORMAÇÃO DO EXAMINANDO 

Apelidos:   Nomes:   

Documento de Identificação n.º:   Licença de Aprendizagem n.º:   
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I INFORMAÇÃO DA PROVA 

Centro de Exames:   Código do Centro:   Categoria:   

Examinador:   Credencial n.º:   

Supervisor:   Credencial n.º:   

Data: ___ /____/ ____  Percurso:   Hora Inicio: ___:___ Hora Final: ___:___  Km Inicial:________ Km final:________ Dif.:___ 

 

Proposto por escola de condução: Não:  Sim:  N.º da Escola de condução:   

Instrutor:   Titulo Profissional n.º:   

Veículo de exame:   Sistema de Monitorização:   
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AVALIAÇÃO GLOBAL 

 Causas de Reprovação CR 
 

Aprovado  
 

Reprovado  
 

Outro  

 Exercício da condução de modo a pôr em causa a segurança do veículo, dos seus passageiros ou de outros 

utentes da via publica (alínea a), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC)  

 Contraordenação grave ou muito grave (alínea b), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Embate descontrolado ou com violência (alínea c), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Recusa ou desistência (alínea d), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Queda do ciclomotor ou do motociclo (alínea e), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).   

 Acumulação do total de 10 faltas (alínea f), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Acumulação de três faltas no mesmo tipo de manobra/procedimentos (alínea g), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Paragem do motor mais de três vezes (alínea h), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Intervenção nos comandos do veículo (alínea i), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  

 Instruções dadas ao candidato, pelo instrutor ou por outro candidato (alínea j), n.º 1 do artigo 60.º do RHLC).  
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FUNDAMENTAÇÃO/OBSERVAÇÕES 
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 Assinatura Data 

Examinador:        _  __/_______/___________ 

Supervisor:        _  __/_______/___________ 

 

RELATÓRIO DA PROVA PRÁTICA 



 

 
 

Grelha de Avaliação 
 

 Requisito para avaliação    Sub Total CR 
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Conhecimento e verificação    
    

Procedimentos prévios    
    

Trajetória 
           

Travão de serviço 
           

Acelerador 
           

Embraiagem 
           

Caixa de velocidades 
           

Paragem do motor 
              

Condução Económica/ecológica 
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Posicionamento do veículo 
           

Circulação em rotundas, cruzamentos e entroncamentos 
           

Pluralidade de vias de trânsito 
           

Vias de aceleração/ desaceleração 
           

Cedência de passagem 
           

Mudança de direção 
           

Zonas de coexistência e vias reservadas a outros veículos 
           

Proteção de utentes vulneráveis 
           

Sinalização vertical/ horizontal/ luminosa 
           

Agentes reguladores de trânsito 
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Exploração do meio rodoviário 
           

Peões, velocípedes e outros utilizadores de modos ativos suaves de mobilidade 
           

Antecipação na condução 
           

Adequação da velocidade à presença ou aproximação de utilizadores vulneráveis, 
às características e estado da via e às condições climáticas            
Distância de segurança  

           
Condução independente 

           
 

Manobras 

Categoria 

Sub Total CR 

      

   
    

  

 
 

 
   

   

 
 

 
    

  

   
   

   

 
 

    
 

  

         

   
   

   

 
  

 
 

    

 
    

    

 
   

 
  

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  
 

    Total:   
 



 

 
 

Instruções de preenchimento do Relatório da prova prática 

O relatório deve ser preenchido em letra legível, sem rasuras ou com as respetivas ressalvas, mediante utilização de caneta/esferográfica de tinta preta ou azul escura. 

QUADRO I 

Deve ser anotado o apelido, Nome e n.º do documento de identificação do candidato; n.º da licença de Aprendizagem do candidato. 

QUADRO II  

Deve ser anotado a Identificação do centro de exames; n.º do centro de exames; categoria do veículo a que o candidato se habilita; nome legível do examinador e n.º da 

credencial; nome legível e n.º da credencial do examinador supervisor (quando não aplicável traçar); data da prova; n.º do Percurso sorteado; duração da prova (hora de início e 

fim) e distância percorrida (quilómetros iniciais e finais e respetiva diferença). 

Caso a prova tenha sido proposta por escola de condução: n.º da escola de condução, nome e nº do titulo profissional do instrutor que acompanha o candidato; n.º da matrícula 

do veículo utilizado no exame (trator e reboque caso seja um conjunto de veículos) e identificação do dispositivo de monitorização.  

QUADRO III 

Deve ser anotado o resultado obtido na prova pelo candidato. Em caso de reprovação deve ser anotada a respetiva causa de reprovação. 

QUADRO IV 

Área destinada à fundamentação e descrição das situações em concreto e o local onde ocorreram e que motivaram a(s) causa(s) de reprovação da prova do candidato, bem 

como outras situações que tenham conduzido à interrupção ou anulação da prova. 

GRELHA DE AVALIAÇÃO 

Nos quadros que compõem esta grelha devem ser anotadas as faltas que porventura se verifiquem durante a prova do candidato, devendo ser utilizado para o efeito a seguinte 

legenda: 

Legenda da sinalética constante na grelha de avaliação 

 

 
- Condução em vias urbanas 

 
Manobra M01  - Início ou retoma de marcha 

 
- Condução em vias não urbanas 

 
Manobra M02  - Inversão do sentido de marcha com recurso a 

marcha atrás 

 
- Condução em auto-estradas ou vias equiparadas 

 
Manobra M03  - Travagem de serviço 

 
- Veículos de duas rodas: AM, A1, A2 e A  

Manobra M04  - Arranque em rampa (≥ 8%) 

 
- Automóveis: B1, B 

 
Manobra M05  - Contorno de esquina ou lancil em marcha atrás 

 
- Automóveis: C1, C 

 
Manobra M06  - Estacionamento 

 
- Automóveis: D1, D 

 
Manobra M07  - Mudança de direção à esquerda e à direita 

 
- Conjuntos de veículos: BE, C1E, CE, D1, DE 

 
Manobra ME01 -  Simulação carga/descarga (com/sem reboque) 

 
- Tratores Agrícolas 

 
Manobra ME02 - Simulação entrada/saída de passageiros 

  
 

Manobra ME03 - Atrelar/desatrelar (reboques) 

  
 

BLOCO I - Manobras sem ajuda do motor  (veiculos de duas rodas) 

  
 

BLOCO II -  Manobras a 30 km/h (veiculos de duas rodas) 

  
 

BLOCO III - Manobras a 50 km/h(veiculos de duas rodas) 

 



 

 
 

Os procedimentos para avaliação seguem as seguintes definições: 

Área Procedimentos para avaliação Descrição e operacionalização 
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Conhecimento e verificação Formulação de questões a incidir sobre: 

 Reconhecimento dos constituintes fundamentais do veículo; 

 Verificação sumária de dispositivos ou sistemas;  

 Procedimentos prévios ao exercício da condução (e.g. Posição de condução utilizada, ajustamentos e verificações de espelhos, 
utilização de tacógrafo, etc.). 
 

Utilização de outros comandos/ equipamentos e acessórios do veículo: 

 Comandos do painel de instrumentos (climatização, limpa-parabrisas, rádio, etc.); 

 Cadeiras ou banco para crianças (quando presentes); 

 Triângulo de pré-sinalização e colete retrorrefletor; 

 Preencher o disco do tacógrafo e coloca-lo neste equipamento (aplicável a veículos pesados). 
 

Atrelar/desatrelar um reboque: 

 Utilização do órgão de ligação do veículo trator ao reboque; 

 Conhecimento e ligação dos elementos elétricos e/ou pneumáticos/hidráulicos entre o reboque e o veiculo trator; 

 Conhecimento e utilização dos órgãos de segurança e estabilização do reboque atrelado/desatrelado. 
 

Posição de segurança: 
Utilização do travão de estacionamento de modo a permitir a imobilização do veículo face à tipologia do local e via, com as seguintes 
operações: 

 Acionar o travão de estacionamento; 

 Engrenar na primeira velocidade ou em marcha atrás quando a parte frontal do veículo se encontra, respetivamente, no sentido 
ascendente ou no sentido descendente; 

 Desligar o motor. 
 
Utilização das luzes do veículo: 

 Luzes de mudança de direção quando pretende reduzir a velocidade, parar, estacionar. 

 Luzes adequadas na circulação em túneis (luzes de cruzamento). 

Procedimentos prévios Verificação da realização das seguintes operações para uma condução em segurança: 

 Colocar e ajustar devidamente o capacete de proteção (aplicável a veículos de duas rodas); 

 Utilização de vestuário/ equipamentos de proteção (aplicável a veículos de duas rodas) 

 Colocação correta dos pés nos apoios (aplicável a veículos de duas rodas); 

 Colocar-se em posição no banco do condutor de forma a permitir o acesso rápido e fácil a todos os comandos, ajustando se 
necessário; 

 Garantir o equilíbrio do motociclo quando colocado no banco do condutor (aplicável a veículos de duas rodas); 

 Confirmar e direcionar se necessário os espelhos retrovisores; 

 Colocar e ajustar o cinto de segurança, e assegurar-se que todos os ocupantes o colocam; 

Trajetória Utilização do volante/guiador do veículo, permitindo: 

 Manuseamento adequado do volante, seguro com as duas mãos, ou uma quando em manuseamento simultâneo com o seletor de 
velocidades; 

 Executar a trajetória prevista para uma manobra, podendo, caso necessário, efetuar ligeiras correções com o volante ou guiador. 

 Em manobras de provas das categorias AM, A1, A2, A, o candidato não pode: 

 Colocar um ou os dois pés no solo (exceto em condução sem ajuda do motor e paragem ou imobilização do veiculo); 

 Sair do espaço delimitado para série 

Travão de serviço Utilização deste comando do veículo, permitindo: 

 Efetuar uma redução da velocidade de forma suave; 

 Travagem adequada à redução de velocidade ou paragem no espaço pretendido, e/ou aproximação aos vários tipos de intersecções 
de vias; 

 Travagem adequada às condições atmosféricas e estrutura do piso; 

 Realizar o arranque em rampa, sem o veículo descair. 

 Retomar a marcha sem recurso ao travão de estacionamento ou outro sistema do veículo. 

 É tolerável um ligeiro recuo (estritamente o tempo necessário para proceder à troca de pedais travão/acelerador), desde que não 
ponha em causa outros utentes que se encontrem atrás. 

Acelerador Utilização deste comando do veículo, permitindo: 

 Realizar o incremento da velocidade de forma suave até obter a velocidade pretendida; 

 Manutenção da velocidade pretendida; 

 Adoção da velocidade adequada e necessária para a realização de manobras; 

 Adoção da velocidade utilizada para a realização das séries de manobras (aplicável a veículos de duas rodas). 

Embraiagem Utilização deste comando do veículo (aplicável em veículos com caixa manual), permitindo: 

 A seleção e mudança da relação da caixa de velocidades utilizada, de modo suave e adequada à velocidade pretendida. 

Caixa de velocidades Utilização do seletor de velocidade do veículo, permitindo: 

 Utilização da relação da caixa de velocidades adequada à velocidade pretendida e tipo de via; 

 Coordenação com o comando da embraiagem e o seletor de velocidade (aplicável em veículos com caixa manual); 

 Confirmar se a posição do seletor de velocidades está na posição neutra. 

Paragem do motor Evitar a paragem inadvertida do motor por deficiente: 

 Utilização da relação da caixa de velocidades adequada à inclinação da via; 

 Coordenação da utilização da embraiagem e travão de serviço; 

 Coordenação da utilização da embraiagem e acelerador; 

 Coordenação da utilização do travão de serviço e acelerador. 

Condução Económica/ecológica Exercício da condução tendo em conta os conceitos de condução económica e ecológica, de modo que: 

 Seja utilizado o nível da rotação do motor adequado a um aumento progressivo da velocidade; 

 Seja utilizado o nível da rotação do motor adequado a uma redução progressiva da velocidade; 

 Seja utilizada a relação de velocidade mais adequada à velocidade pretendida e às condições da via 

 Seja assegurado a completa desativação do travão de estacionamento durante a inicio/retoma de marcha ou circulação na via. 
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Posicionamento do veículo Aplicação da regras da posição de marcha nas vias, tendo em atenção: 

 À circulação em vias urbanas e em não urbanas; 

 Adequação da via pretendida ao destino; 

 À distância às bermas e passeios; 

 Realização de manobras de mudança de direção; 

Circulação em rotundas, cruzamentos e 
entroncamentos 

Utilização das regras relativas a este tipo de intersecções das vias rodoviárias, tendo em atenção: 

 A aproximação à intersecção; 

 Adoção da posição de marcha adequada na via intercetante e intersectada; 

 Adoção da via correta de saída da intersecção; 

 Sinalização adequada face ao destino a tomar. 

Pluralidade de vias de trânsito Aplicação das regras relativas à circulação em faixas de rodagem com múltiplas vias de transito (quer no mesmo sentido quer em sentido 
contrário), de modo a permitir: 

 Pré-seleção da via de transito face ao destino a tomar; 

 Cedência de passagem a outros utentes utilizadores das vias adjacentes; 

 Adoção da posição de marcha adequada na via de transito; 

 Realização de mudanças de via de trânsito; 

 Realização de ultrapassagens; 

 Sinalização adequada face ao destino a tomar. 

Vias de aceleração/ desaceleração Aplicação das regras relativas a este tipo de vias rodoviárias, permitindo: 

 Cedência de passagem a outros utentes utilizadores destas vias; 

 Adoção da posição de marcha adequada na via; 

 Realização de mudanças de via de trânsito; 

 Adequação da velocidade ao restante trafego; 



 

 
 

Área Procedimentos para avaliação Descrição e operacionalização 

 Sinalização adequada face ao destino a tomar. 

Cedência de passagem Aplicação das regras de cedência de passagem: 

 Nos vários tipos de intersecções das vias rodoviárias; 

 Em locais onde exista a junção ou bifurcação de vias de trânsito; 

 Em zonas de coexistência, passagens para peões e vias reservadas a outros veículos; 

 Sempre que ocorra manobras de mudança de direção do veiculo. 

 Sinalização adequada face ao destino a tomar. 

Mudança de direção Aplicação das regras das manobras onde ocorra uma mudança de direção do veículo, permitindo: 

 Adoção da posição de marcha na via e trajetória adequada; 

 Aceleração adequada à velocidade utilizada; 

 Sinalização adequada face ao destino a tomar. 

Zonas de coexistência e vias reservadas 
a outros veículos 

Aplicação das regras relativas a este tipo de vias rodoviárias: 

 Adoção da posição de marcha adequada; 

 Adoção da velocidade de marcha adequada; 

 Aceleração e travagem adequada à velocidade utilizada; 

 Perante outros veículos que circulem na via. 

Proteção de utentes vulneráveis Aplicação das regras específicas de segurança dos utilizadores vulneráveis: 

 Na realização da manobra de ultrapassagem de velocípedes ou outros utentes vulneráveis; 

 Na adequação da velocidade perante a aproximação de velocípedes ou outros utentes vulneráveis; 

 Na ocupação da via adjacente e salvaguarda da distância lateral mínima de segurança de 1,5 m. 

Sinalização vertical/ horizontal/ luminosa Cumprir a prescrição imposta pela sinalização rodoviária existente na via (vertical, horizontal, luminosa e provisória). 

Agentes reguladores de trânsito Cumprir a prescrição imposta por agentes reguladores de trânsito. 
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Exploração do meio rodoviário Observação do meio/ ambiente rodoviário, nomeadamente: 

 Na traseira do veículo (sistemas do veiculo, espelhos retrovisores e/ou visão direta caso necessário) em todas as manobras que o 
necessitem; 

 Na dianteira e lateral do veículo, em especial nas manobras que necessitem de mudança de direção, início ou retoma da marcha. 

Peões, velocípedes e outros utilizadores 
de modos ativos e suaves de mobilidade 

 Adotar um comportamento defensivo relativamente a utentes vulneráveis que utilizem a via: 

 Perante peões e velocípedes (ou outros veículos equiparados) a circular na via; 

 Perante peões a realizarem o atravessamento em passagens para peões; 

 Perante peões a realizarem o atravessamento fora de passagens para peões; 

 Perante velocípedes (ou outros veículos equiparados) a realizarem o atravessamento em passagens para o efeito; 

 Perante peões a realizarem o atravessamento da via pública; 

 Salvaguarda da distância de pelo menos 1,5 m na passagem de peões que circulem ou se encontrem na berma. 

Antecipação na condução Adotar um comportamento defensivo que permita a antecipação face: 

 Outros veículos a circularem na via; 

 Veículos estacionados ou imobilizados na via ou berma; 

 À realização de manobras de ultrapassagem, mudanças de via ou contorno de obstáculos na via; 

 Outros veículos que realizem de manobras na via (estacionamento, de marcha atrás, etc.). 

Adequação da velocidade à presença ou 
aproximação de utilizadores vulneráveis, 
às características e estado da via e às 
condições climáticas 

Adotar um comportamento defensivo face: 

 Condições deficientes da via de circulação; 

 Condições atmosféricas adversas; 

 Condições do nível de trafego. 

Distância de segurança  Adotar uma distância de segurança lateral/ frontal e na retaguarda: 

 Outros veículos a circularem na via; 

 Veículos estacionados ou imobilizados na via ou berma; 

 À realização de manobras de ultrapassagem, mudança de via ou contorno de obstáculos na via; 

 Na realização de manobras na via (estacionamento, de marcha atrás, etc.); 

 À aproximação do lancil sem lhe tocar com as rodas do veículo, quer na realização das manobras quer em situações de trânsito. 

Condução independente Exercício de condução em que o candidato conduz o veiculo a um determinado destino, em que: 

 Pode utilizar equipamento de geolocalização, mapa ou outro instrumento para chegar ao destino; 

 Deve cumprir todos os procedimentos previstos para os âmbitos Segurança e Conhecimento. 

 

As causas de reprovação, definidas pelo n.º 1 do artigo 60.º do RHLC, são aplicáveis às manobras e situações de trânsito ocorridas durante a prova, e devem ser interpretadas 

e operacionalizadas conforme o seguinte: 

Causas de reprovação Caracterização Norma aplicável 

O exercício da condução de modo a pôr em 
causa a segurança do veículo, dos seus 
passageiros ou de outros utentes da via 
pública. 

Executar determinado tipo de ações e/ou comportamentos, tais como: 

 Entrada nas vias rápidas de forma não adequada (e.g. velocidade, posição de 
marcha); 

 Atitude/comportamento agressivo para o examinador ou demais utentes da via; 

 Adotar um comportamento não defensivo perante peões a atravessar a via 
dentro e fora das passagens para o efeito. 

Alínea a) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 

A prática de qualquer contraordenação grave 
ou muito grave. 

Executar determinado tipo de ações e/ou comportamentos, nomeadamente: 

 Não cedência de passagem a peões a atravessar a via nas passagens para o 
efeito; 

 Não utilização das luzes de mudança de direção: e.g. mudar de direção ou de 
via de trânsito; iniciar uma ultrapassagem; inverter o sentido de marcha; início 
de marcha; 

 Não sinalização de redução brusca de velocidade (sinalização de perigo); 

 Transposição de linhas de paragem, linha contínua delimitadora dos sentidos 
de trânsito. 

 Faltas decorrentes do incumprimento dos procedimentos referentes à 
sinalização vertical e luminosa e marcas rodoviárias, do quadro anterior (ex. 
sinal STOP). 

 Desrespeito de ordens ou instruções impostas por agentes fiscalizadores ou 
reguladores do trânsito. 

Alínea b) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC 

Embater, descontroladamente ou com 
violência, num obstáculo. 

Embater com o veículo de exame, nomeadamente: 

 Em outros veículos; 

 Em obstáculos (e.g. sinal, árvore, pinos); 

 Lancil com violência e/ou transpô-lo. 

Alínea c) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 

Recusa ou desistência Negar-se a realizar qualquer manobra e/ou procedimento previsto para prova da categoria 
em causa, ou a prosseguir a prova. 

Alínea d) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 

Queda do ciclomotor ou motociclo Ocorrência de queda do veículo de exame na via, quer durante a circulação quer durante 
ou após o estacionamento do motociclo ou ciclomotor. 

Alínea e) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 

A acumulação do total de 10 faltas durante a 
prova. 

Somatório das faltas verificadas no decurso da prova, que compreendem todas as 
contraordenações leves e/ou incorreções, bem como as faltas decorrentes do 
incumprimento dos requisitos definidos no quadro anterior. 

Alínea f) do n.º 1 do artigo 60.º 
do RHLC. 

A acumulação de três faltas na execução do 
mesmo tipo de manobra ou em algum dos 
restantes procedimentos fixados para cada 
categoria de veículos. 

Reincidir na mesma ação/comportamento por 3 vezes (conforme procedimentos indicados 
no quadro anterior), ou na incapacidade de execução de manobras, nomeadamente: 

 Estacionamento; 

 Contorno do lancil; 

Alínea g) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 



 

 
 

Causas de reprovação Caracterização Norma aplicável 

 Inversão de marcha; 

 Manobras específicas. 

Por imperícia, deixar parar o motor mais de 
três vezes. 

Somar 4 faltas no procedimento “Paragem de motor”, definido no quadro anterior. Alínea h) do n.º 1 do artigo 
60.º do RHLC. 

A necessidade de o examinador intervir nos 
comandos do veículo durante a prova. 

Quando o examinador necessita de: 

 Utilizar os comandos do veiculo para evitar embates imediatos; 

 Conduzir o veículo para desobstruir a via, sempre que se justifique. 

Alínea i) do n.º 1 do artigo 60.º 
do RHLC. 

Instruções dadas ao candidato, pelo instrutor 
ou por outro candidato presente no veículo, 
através de palavras, sinais ou de qualquer 
outra forma. 

Intervenção indesejada de terceiros na prova do candidato, que de alguma forma 
condicionem o decurso da prova.  

Alínea j) do n.º 1 do artigo 60.º 
do RHLC. 
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