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Relatório da prova prática 

1. O modelo de relatório da prova prática, a usar pelo examinador no decurso da prova, pode ser utilizado 

em formato de papel, com o registo manual da avaliação da prova prática ou em formato digital, com 

recurso a dispositivo electrónico, em que este realiza o registo electrónico e, sempre que possível, 

automático da avaliação da prova prática. 

2. Quando o modelo do relatório da prova prática for em formato manual, deve ser preenchido em letra 

legível, sem rasuras ou respectivas ressalvas, mediante utilização de caneta/esferográfica de tinta preta 

ou azul escura. 

3. Tratando-se de modelo em formato digital, deve ser permitida a respectiva impressão em formato de 

papel. 

4. O relatório é aplicável às provas de todas as categorias e adaptado às respectivas especificidades de cada 

categoria,  

5. O modelo do relatório é composto por duas páginas, as quais, quando utilizadas em formato de papel, 

deverão ser apresentadas em folha, frente e verso, com o formato normalizado de A4. 

6. Numa das páginas devem estar impressos os conteúdos correspondentes à frente do relatório, e na outra 

página deverão estar os conteúdos do verso do relatório, em conformidade com o seguinte: 

 

A) Modelo da frente do relatório da prova prática 

Página composta por quatro campos identificados por “QUADRO”, numerados de “I” a “V”, contendo a 

seguinte informação: 

QUADRO I – Informação do examinando, destinando-se à seguinte anotação: 

a) Apelido ou apelidos do candidato a condutor; 

b) Nome ou nomes do candidato a condutor; 

c) N.º do documento de identificação do candidato a condutor; 

d) N.º da Licença de Aprendizagem do candidato. 

 

QUADRO II – Informação da prova, destinando-se à seguinte anotação: 

a) Identificação e código do centro de exames onde se realiza a prova; 

b) Categoria do veículo a que o candidato se habilita; 

c) Nome legível do examinador e n.º da credencial (caso a prova seja realizada em centro publico, 

aplica-se a identificação do funcionário do IMT e respectivo o n.º mecanográfico); 

d) Nome legível e n.º da credencial do examinador supervisor (quando não aplicável traçar); 

e) Data da prova, identificação percurso sorteado, duração da prova (início/ fim) e distância percorrida; 

f) Identificação do regime de propositura da prova; Identificação do n.º da Escola de Condução; 
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g) Nome e n.º da licença de instrução do instrutor que acompanha o candidato; 

h) N.º da matrícula do veículo utilizado na prova, e identificação do dispositivo de monitorização 

associado. 

 

QUADRO III – Avaliação Global, destinando-se à anotação e validação do resultado, devendo ser colocado 

um carimbo sobre a quadrícula do resultado obtido, timbrado com o símbolo/identificação do centro de 

exames, onde foi efectuada a prova: 

a) Do resultado obtido pelo candidato na prova: Aprovado ou Reprovado; 

b) Da ocorrência de outra situação;  

c) Identificação da causa ou causas de reprovação que motivou o resultado. 

 

QUADRO IV – Fundamentação/observações, destinando-se à anotação da fundamentação ou descrição 

em concreto e do local onde ocorreram, das situações que originaram a reprovação, bem como, de 

situações que porventura tenham conduzido à interrupção ou anulação da prova. 

 

QUADRO V – Validação do relatório, destinando-se à assinatura e respectiva data do examinador e do 

respectivo supervisor, caso este acompanhe a prova realizada pelo candidato. 

 

B) Modelo do verso do relatório da prova prática 

Esta página contém a grelha de avaliação destinada à avaliação de provas práticas para todas as 

categorias de veículos, onde no decurso da realização da prova prática, serão anotadas as faltas que 

porventura o candidato cometa, e que poderão dar origem à reprovação nesta prova. 

Esta grelha, é composta por dois quadros: 

a) Quadro destinado à avaliação do candidato no decurso do seu exercício da condução nos três tipos 

de vias existentes, identificadas com a seguinte sinalética: 

 - Circulação em vias urbanas; 

 - Circulação em vias não urbanas; 

 - Circulação em auto-estradas e vias equiparadas. 

Neste quadro constam os vários requisitos que o examinador deve observar durante a prestação do 

candidato, sendo os candidatos avaliados em três domínios, nomeadamente: 
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Domínio do Veiculo – Âmbito de avaliação onde é observada a capacidade técnica do candidato 

relativamente ao veículo; 

Regras e sinalização – Âmbito de avaliação onde é observada o conhecimento do candidato 

relativamente legislação rodoviária que condiciona o exercício da condução; 

Segurança na condução – Âmbito de avaliação onde é observada o comportamento adotado pelo 

candidato, durante o exercício da condução em termos da segurança rodoviária. 

b) Quadro destinado à avaliação das manobras especificas que os candidatos têm que efectuar durante 

a prova prática, nomeadamente as manobras que devem realizar em cada categoria, em 

conformidade com a seguinte sinalética: 

 - Manobra M01 - Início ou retoma de marcha; 

 - Manobra M02 - Inversão do sentido de marcha com recurso a marcha atrás; 

 - M03 - Travagem de serviço; 

 - M04 - Arranque em rampa (≥ 8%); 

 - M05 - Contorno de esquina ou lancil em marcha atrás; 

 - M06 – Estacionamento; 

 - M07 - Mudança de direção à esquerda e à direita; 

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

- ME02 - Simulação entrada/saída de passageiros; 

 - ME03 - Atrelar/desatrelar (reboques); 

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

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

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

 


