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Certificação de entidades formadoras para ministrar cursos de 

formação para obtenção do título profissional de mecânicos e 

técnicos de auto/gás 

1. Qual a legislação que regulamenta a Certificação de entidades formadoras 

para ministrar cursos de formação para obtenção do título profissional de 

mecânicos e técnicos de auto/gás? 

 Lei n.º 13/2013, de 31 de janeiro, Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, 

Portaria n.º 124-A/2015 de 5 de maio, Deliberação n.º 2062/2015, de 15 de 

setembro e Deliberação n.º 582/2016, de 21 de março. 

2. No âmbito de um pedido de certificação de entidade formadora para ministrar 

cursos de formação para obtenção do título profissional de mecânicos e 

técnicos de auto/gás, qual é a entidade certificadora? 

 A entidade competente para a certificação é o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, I. P. (IMT, I. P.) 

3. Qual o prazo máximo de decisão pelo IMT, I.P. de um pedido de certificação 

de entidade formadora? 

 O prazo máximo é de 20 dias uteis ou de 15 dias uteis quando sejam certificadas 

entidades formadoras em livre prestação de serviços, contados da data de 

apresentação do pedido e respetivo pagamento de taxa devida 

4. Qual a informação que deve ser disponibilizada e anexa ao requerimento de 

certificação de entidade formadora? 

 O código de acesso à respetiva certidão permanente do registo comercial, caso o 

requerente seja pessoa coletiva 

 Cópia simples do respetivo documento de identificação civil, se o requerente for 

pessoa singular 

 Certificado do registo criminal do requerente, se for pessoa singular 

 Certificado de registo criminal da pessoa coletiva, se for o caso, bem como 

certificado de registo criminal dos titulares dos órgãos sociais de administração, 

direção ou gerência da pessoa coletiva 

 Disponibilização dos códigos de acesso à situação tributária perante a 

administração fiscal e à situação contributiva perante a segurança social 

 Identificação do coordenador pedagógico, formadores, apoio administrativo, 

com junção dos respetivos curricula vitae e certificado de aptidão profissional de 

formador ou certificado de competências pedagógicas de formador  



5. Que deveres devem cumprir as entidades formadoras? 

 Organizar e desenvolver as ações de formação 

 Observar princípios de independência e de igualdade de tratamento de todos os 

candidatos à formação e formandos 

 Colaborar nas ações de acompanhamento e de avaliação técnico -pedagógica 

realizadas pelo IMT, I. P. 

 Alterar o conteúdo das matérias formativas, sempre que alterações e inovações 

legais ou de natureza técnica o justifiquem 

 Fornecer ao IMT, I. P., os elementos relativos ao exercício da atividade, sempre 

que tal lhes seja solicitado 

 Manter, pelo período de cinco anos, o registo das ações de formação realizadas, 

bem como os processos individuais dos formandos os quais podem ser 

desmaterializados, com cópia de segurança, e devem estar disponíveis, a todo o 

tempo, ao IMT, I. P. 

 Emitir os certificados de formação dos formandos que obtenham aproveitamento 

 Disponibilizar ao IMT, I. P., pelos meios legalmente admissíveis, os certificados 

de formação dos formandos 

 Elaborar relatórios quinquenais, contemplando as atividades desenvolvidas e 

identificando, nomeadamente, o resultado das ações de formação realizadas, os 

quais devem ser entregues no IMT, I. P., até ao final do mês de janeiro do ano 

seguinte àquele a que respeitam 

 Comunicar ao IMT, I. P., no prazo de dez dias, a mudança de sede ou 

estabelecimento principal em território nacional nos casos aplicáveis 

6. Como saber se a entidade formadora está certificada pelo IMT, I.P.? 

 Através da consulta do certificado de entidade formadora emitido pelo IMT, I.P. 

7. A certificação de entidade formadora tem um prazo de caducidade? 

 A certificação não está sujeita a um prazo de caducidade, sem prejuízo da sua 

revogação ou suspensão 

8. A entidade formadora certificada pode adotar o logotipo institucional do IMT, 

I.P. na publicitação da atividade formativa? 

 Sim, o IMT, I.P. disponibiliza o logotipo à entidade formadora 

9. Os cursos de formação devem dispor de um coordenador pedagógico? 

 Sim, todos os cursos de formação cursos de formação para obtenção do título 

profissional de mecânicos e técnicos de auto/gás devem dispor de um 

coordenador pedagógico  



10. Um coordenador pedagógico deve dispor de certificado de competências 

pedagógicas? 

 Sim, deve ser possuidor de certificado de competências pedagógicas 

11. Quais as competências de um coordenador pedagógico? 

 Efetuar o acompanhamento pedagógico de cada ação de formação dos cursos de 

formação para obtenção do título profissional de mecânicos e técnicos de 

auto/gás 

 Assegurar a articulação com formadores e outros agentes envolvidos no 

processo formativo 

 Subscrever os certificados de formação 

12. O coordenador pedagógico pode ser formador? 

 Sim, o coordenador pedagógico pode acumular o cargo com a função de 

formador 

13. É obrigatório o dossier pedagógico estar disponível durante todo o curso de 

formação no local onde este é ministrado? 

 Sim, o dossier pedagógico deve estar na sala onde decorre a formação para sua 

possível consulta 

14. Quais os elementos que devem constar do dossier pedagógico? 

 Identificação do tipo de curso, cronograma, incluindo a identificação dos 

módulos a ministrar e respetivas cargas horárias 

 Identificação da entidade formadora, do coordenador pedagógico e dos 

formadores, com indicação das matérias que ministram na formação 

 Indicação do local da formação e descrição dos recursos pedagógicos 

disponíveis 

 Identificação dos formandos, contendo o nome completo e número de 

identificação civil e fiscal 

 Documento de controlo de presenças 

15. Qual o período que uma entidade formadora deve conservar o dossier 

pedagógico? 

 Cinco anos após a conclusão de cada ação de formação 

16. Deve existir um manual de formação por cada módulo de formação? 

 Sim, a entidade formadora deve elaborar manual de apoio para todos os módulos 

de formação  



17. Qual a área mínima das salas para a formação teórica? 

 Devem ter no mínimo 25 m
2
, sendo que a lotação máxima é estabelecida à razão 

de 2 m
2
 por formando 

18. Qual o limite de formandos por ação de formação? 

 Devem existir no máximo 30 formandos por ação de formação 

19. Qual o limite máximo de horas diárias de formação? 

 Sete horas diárias 

20. Qual o período do dia permitido para ministrar formação? 

 Entre as 7 e as 24 horas 

21. É permitido ministrar formação aos domingos e feriados? 

 Não é permitido 

22. A entidade formadora deve assegurar o controlo de presenças dos formandos 

durante as ações de formação? 

 Sim, deve registá-las em documento próprio, que deve ser arquivado no dossier 

pedagógico 

23. Qual a frequência exigida de assiduidade? 

 No mínimo 80 % da carga horária de cada módulo de formação 

24. Quais as competências exigidas aos formadores? 

 Competências adequadas às matérias a ministrar 

 Certificado de competências pedagógicas 

25. É necessária a comunicação prévia das ações de formação ao IMT, I.P.? 

 Sim, é necessária com uma antecedência mínima de 10 dias uteis relativamente 

ao início de cada ação de formação  



26. Quais os elementos necessários e constantes da comunicação prévia das ações 

de formação? 

 Identificação do tipo de curso de formação, cronograma da ação de formação e 

local de realização 

 Identificação do coordenador pedagógico e dos formadores, com indicação das 

matérias que vão ministrar, acompanhada de curriculum vitae e cópia do 

certificado de competências pedagógicas de formador, salvo se estes 

documentos já tiverem sido anteriormente entregues no IMT, I. P., caso em que 

basta essa referência 

 Identificação dos formandos, contendo o nome, número de identificação civil e 

fiscal. 

27. É necessária a comunicação prévia de alteração das ações de formação ao 

IMT, I.P.? 

 Sim, é necessária com uma antecedência mínima de 2 dias uteis 

28. É possível o recurso à formação à distância nos cursos de formação para 

obtenção do título profissional de mecânicos e técnicos de auto/gás? 

 Sim, é possível o recurso à formação à distância 

29. Os cursos de formação para obtenção do título profissional de mecânicos e 

técnicos de auto/gás podem ser ministrados na sua totalidade com recurso a 

formação à distância? 

 Não, só a componente teórica pode ser ministrada recurso a formação à 

distância, sendo que a formação à distância não pode exceder metade da carga 

horária prevista 

30. Quais os requisitos exigíveis à entidade formadora na formação à distância? 

 Disponibilizar o acesso diferenciado à plataforma para cada formando, no início 

da ação de formação 

 Assegurar que as questões e dúvidas colocadas pelos formandos na plataforma 

sejam respondidas pelo formador do módulo respetivo, no prazo máximo de dois 

dias úteis 

 Promover a avaliação formativa em cada módulo 

 Disponibilizar ao IMT, I. P. o acesso à plataforma que permita acompanhar a 

atividade dos formandos na plataforma. 

31. Qual o limite máximo diário de presença dos formandos na plataforma de 

formação à distância? 

 O limite máximo de presença na plataforma de formação à distância são sete 

horas diárias  



Cursos de formação para obtenção do título profissional de 

mecânicos e técnicos de auto/gás 

1. Quais as competências do mecânico de auto/gás Gases de petróleo liquefeito 

(GPL) e Gás natural comprimido e liquefeito (GN)? 

 Ao mecânico de auto/gás compete executar o fabrico, adaptação e reparação dos 

diversos componentes dos sistemas de GPL e GN, assim como a afinação dos 

motores dos veículos automóveis 

2. Quais as competências do técnico de auto/gás (GPL e GN)? 

 Ao técnico de auto/gás compete controlar a execução material das atividades de 

fabrico, adaptação e reparação de automóveis movidos a GPL e GN, assim como 

verificar os materiais e componentes utilizados e o cumprimento das normas 

regulamentares 

3. Quais os cursos de formação disponíveis para obtenção do título profissional 

de mecânicos de auto/gás? 

 Cursos de formação para mecânico de GPL 

 Curso de formação para mecânico de GN 

 Curso de formação integrado para mecânico de auto/gás (GPL e GN) 

4. Qual a carga horária mínima do curso de formação para mecânico de GPL? 

 A duração mínima do total da formação é de 115 horas 

5. Qual a carga horária mínima do curso de formação para mecânico de GN? 

 A duração mínima do total da formação é de 115 horas 

6. Qual a carga horária mínima do curso de formação integrado para mecânico 

de auto/gás (GPL e GN)? 

 A duração mínima do total da formação é de 770 horas  



7. Quais as exigências para frequentar o curso de formação para mecânico de 

auto/gás? 

 Possuir formação adequada na área da mecânica ou mecatrónica automóvel, 

nomeadamente: 

i. Curso de mecânica ou mecatrónica automóvel, constante do Catálogo 

Nacional de Qualificações da Agência Nacional para a Qualificação, I. P. 

ii. Certificação profissional obtida em processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências, de mecânica ou mecatrónica automóvel 

iii. Outra formação adequada na área da mecânica ou mecatrónica automóvel, 

aceite por despacho do presidente do conselho diretivo do IMT, I. P. 

iv. Experiência superior a três anos em mecânica automóvel demonstrada 

através da apresentação de curriculum vitae, acompanhado por declaração 

das respetivas entidades empregadoras que corrobore a experiência 

desenvolvida 

8. Quem são destinatários do curso de formação integrado para mecânico de 

auto/gás? 

 Todos aqueles que necessitem de obtenção de competências adequadas relativas 

à mecânica automóvel 

 Obtenção de formação para mecânico de auto/gás 

9. Quais os cursos de formação disponíveis para obtenção do título profissional 

de técnicos de auto/gás? 

 Curso de formação para técnico de GPL 

 Curso de formação para técnico de GN 

 Curso de formação integrado para técnico de auto/gás (GPL e GN) 

10. Qual a carga horária mínima do curso de formação para técnico de GPL? 

 A duração mínima do total da formação é de 95 horas 

11. Qual a carga horária mínima do curso de formação para técnico de GN? 

 A duração mínima do total da formação é de 95 horas 

12. Qual a carga horária mínima do curso de formação integrado para técnico de 

auto/gás (GPL e GN)? 

 A duração mínima do total da formação é de 640 horas  



13. Quais as exigências para frequentar o curso de formação para técnico de 

auto/gás? 

 Ter mais de 18 anos 

 Possuir a escolaridade mínima obrigatória ou certificação de competências que 

dê essa equivalência 

 Possuir formação adequada na área da mecânica ou mecatrónica automóvel, 

nomeadamente: 

i. Curso de mecânica ou mecatrónica automóvel, constante do Catálogo 

Nacional de Qualificações da Agência Nacional para a Qualificação, I. P. 

ii. Certificação profissional obtida em processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências, de mecânica ou mecatrónica automóvel 

iii. Outra formação adequada na área da mecânica ou mecatrónica automóvel, 

aceite por despacho do presidente do conselho diretivo do IMT, I. P. 

iv. Experiência superior a três anos em mecânica automóvel demonstrada 

através da apresentação de curriculum vitae, acompanhado por declaração 

das respetivas entidades empregadoras que corrobore a experiência 

desenvolvida 

14. Quem são destinatários do curso de formação integrado para técnico de 

auto/gás? 

 Todos aqueles que tenham mais de 18 anos, possuam a escolaridade mínima 

obrigatória ou certificação de competências que dê essa equivalência 

 Necessitem de obter competências adequadas relativas à mecânica automóvel 

 Obtenção de formação para a especialidade de técnico de auto/gás 



Realização de exames para obtenção do título profissional de 

mecânicos e técnicos de auto/gás e sua emissão 

1. Quem realiza os exames para obtenção do título profissional para o exercício 

da atividade de mecânico de auto/gás e ou de técnico de auto/gás? 

 O exame é realizado pelo IMT, I. P. 

2. Os exames são compostos por quantas questões? 

 Por 60 questões 

3. Porque sistema de questões é composto os exames? 

 Por questões de escolha múltipla, que têm entre duas e quatro respostas 

possíveis, sendo que cada questão admite apenas uma resposta certa 

 Por questões de resposta direta 

 Ou combinação dos dois sistemas anteriores 

4. Qual a duração dos exames? 

 Os exames têm a duração de duas horas e realizam-se de forma ininterrupta 

5. Qual a escala de classificação dos exames? 

 A escala dos exames é de 0 a 60 valores 

6. Qual a cotação de cada questão? 

 Cada questão tem a cotação de um valor 

7. Qual a cotação mínima para aprovação ao exame? 

 A aprovação depende da obtenção de pelo menos 42 valores em 60 valores 

8. Quem realiza a inscrição nos exames? 

 A realização da inscrição compete às entidades formadoras, com exceção das 

situações de reprovação, em que o candidato pode requerer diretamente ao IMT, 

I. P.  



9. Quais as condições no dia do exame no IMT, I.P. para obtenção do título 

profissional? 

 Comparecer no local, dia e hora previamente agendado 

 Apresentar o documento de identificação civil válido e em bom estado de 

conservação 

10. O examinado pode requerer a consulta das questões erradas da prova e a 

revisão desta, caso tenha reprovado? 

 Sim, deve requerer de forma fundamentada nos dez dias úteis após a realização 

do exame 

11. Após aprovação devo requerer o respetivo título ao IMT, I.P.? 

 Sim, deve entregar requerimento a solicitar a sua emissão 


