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Licenciamento de entidades formadoras para o exercício da atividade de formação de 

motoristas de veículos pesados de mercadorias e passageiros 

1. Qual a legislação que regulamenta o licenciamento de entidades formadoras para o 

exercício da atividade de formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e 

passageiros? 

 Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de maio, Portaria n.º 1200/2009, de 8 de outubro, 

Deliberação n.º 3256/2009 e Deliberação n.º 3257/2009 de 7 de dezembro, Deliberação n.º 

2369/2010, de 20 de dezembro, Despacho n.º 26482/2009, de 7 de dezembro e Despacho n.º 

27205/2009, de 18 de dezembro. 

2. No âmbito de um pedido de licenciamento de entidade formadora para ministrar cursos de 

formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e passageiros, qual é a 

entidade responsável que concede o licenciamento? 

 A entidade competente para o licenciamento é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. 

P. (IMT, I. P.). 

3. O licenciamento tem um prazo de validade? 

 O licenciamento da atividade de formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e 

passageiros tem um prazo de cinco anos, sendo titulado por alvará, renovável mediante a 

comprovação de que se mantêm os requisitos previstos de acesso ao licenciamento. 

4. Após a obtenção do alvará de licenciamento de entidade formadora, pode dar-se início à 

ministração da formação? 

 Não. As entidades após a concessão do alvará para o exercício da atividade de formação de 

motoristas de veículos pesados de mercadorias e de passageiros devem requerer, ao IMT,IP,   

a homologação prévia dos cursos de formação, nos termos e condições definidas pela 

Deliberação n.º 3256/2009, do Conselho Diretivo do IMTT, publicada no Diário da 

República, 2ª série, de 7 de dezembro, bem como, devem submeter pedidos de Autorização 

dos Centros de Formação, cuja abertura depende, também,  de autorização prévia do IMT, IP,  

nos termos e condições definidas pela Deliberação n.º 3257/2009, do Conselho Diretivo do 

IMTT, publicada no Diário da República, 2ª série, de 7 de dezembro. 
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5. Quem pode candidatar-se ao licenciamento como entidade formadora? 

 As entidades privadas e públicas ou entidades de direito privado que prossigam fins públicos, 

regularmente constituídas e registadas em Portugal continental, sob a forma de pessoa 

coletiva. 

6. Uma entidade com sede nas regiões autónomas pode solicitar o licenciamento ao IMT,IP? 

 Não, as entidades sediadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores deverão solicitar 

o licenciamento aos serviços públicos competentes da sua região. 

7. Como pode uma entidade apresentar um pedido de licenciamento? 

 A apresentação de candidatura para o licenciamento de entidade formadora desenvolve-se em 

2 fases: 

7.1- Submissão da candidatura por via eletrónica 

Numa 1.ª fase, a apresentação de candidaturas para o licenciamento de entidade formadora 

para o exercício da atividade de formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e 

de passageiros efetua-se por via eletrónica, através do PLC - Portal de Licenciamento e 

Certificação, disponibilizado no site do IMT para o efeito. Será gerada, por meio daquela 

plataforma, uma referência para pagamento por multibanco da taxa devida (conforme a 

Tabela de Taxas do IMTT, I.P., aprovada pela Portaria n.º 1165/2010, de 9 de novembro). 

Sobre o funcionamento do PLC - Portal de Licenciamento e Certificação, disponibiliza-se 

também um Manual do Utilizador. 

7.2- Documentos para formalização das candidaturas 

Numa 2.ª fase, e após registo eletrónico, a entidade requerente deve concluir a respetiva 

candidatura, e enviar os documentos por correio para o IMT, nos termos definidos na Portaria 

n.º 1200/2009, de 8 de outubro, “Candidatura ao licenciamento de entidade formadora”. 

8. Qual o prazo de análise e emissão de decisão sobre os pedidos apresentados? 

 O prazo máximo para a emissão de decisão sobre os pedidos apresentados é de 90 dias úteis, 

de acordo com o Código de Procedimento Administrativo. 

9. Quais são os requisitos de acesso ao licenciamento de entidade formadora para ministrar 

cursos de formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e passageiros? 

 A constituição da entidade requerente sob a forma de pessoa coletiva, devendo o respetivo 

objeto social ou estatutário incluir a atividade do ensino ou da formação; 

http://dre.pt/pdf1s/2010/11/21700/0504005046.pdf
/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosdeInspecao/Documents/Manual_Candidaturas_2013.pdf
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 A idoneidade; 

 A capacidade financeira; 

 A capacidade técnica; 

 A situação tributária e contributiva perante a segurança social regularizadas. 

10. Em que consiste a capacidade financeira? 

 Consiste na posse dos recursos financeiros necessários para assegurar o início e a boa gestão 

de atividade de formação. As entidades requerentes devem dispor de um capital social ou 

estatutário, ou   constituir um     fundo de reserva, nos montantes mínimos de € 50 000 e    de 

€ 25 000, conforme assumam a forma de sociedade comercial ou outra, respetivamente. 

11. O que é a capacidade técnica? 

 A capacidade técnica constitui os requisitos específicos relativos aos recursos necessários 

para assegurar a qualidade da formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e 

de passageiros, designadamente: equipa formativa, constituída por formadores e instrutores, 

devidamente habilitados; meios adequados, tais como instalações, meios tecnológicos de 

informação e comunicação, recursos humanos e recursos técnico -pedagógicos. 

12. Como é aferida a capacidade técnica? 

 A capacidade técnica é aferida em função dos critérios estabelecidos no âmbito do sistema de 

certificação das entidades formadoras. 

13. Qual o diploma que regulamenta o Sistema de Certificação de Entidades Formadoras? 

 Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro, alterada e republicada pela Portaria nº 208/2013, de 

26 de junho. 

14. A entidade formadora licenciada pode adotar o logotipo institucional do IMT, IP, na 

publicitação da atividade formativa? 

 Sim, o IMT disponibiliza o logotipo à entidade formadora. 

15. A entidade formadora deve dispor de um Coordenador Técnico Pedagógico? 

 Sim, a entidade formadora deve dispor de um Coordenador Técnico Pedagógico, que deve 

integrar o respetivo quadro de recursos humanos. 

16. Um Coordenador Técnico Pedagógico deve dispor de certificado de competências 

pedagógicas? 

 Sim, deve ser possuidor de certificado de competências pedagógicas. 
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17. Quais os requisitos para o exercício da função de Coordenador Técnico Pedagógico? 

 Tem de possuir vínculo contratual com a entidade formadora, três anos de experiência 

profissional em gestão da formação ou curso de formação de 150 horas em gestão e 

organização da formação e habilitação de nível superior. 

18. Quais as competências de um Coordenador Técnico Pedagógico? 

 Propor e coordenar as linhas de orientação pedagógica, nomeadamente no que se refere aos 

centros de formação; 

 Fazer propostas e dar parecer sobre os métodos pedagógicos e de avaliação de 

conhecimentos; 

 Promover a realização de inquéritos pedagógicos aos formadores e formandos; 

 Avaliar os resultados, apreciar o sucesso da formação e propor medidas de melhoria da 

qualidade técnico - pedagógica da formação. 

19. O Coordenador Técnico Pedagógico pode ser formador? 

 Não, o Coordenador Técnico Pedagógico não pode acumular o cargo com a função do 

formador. 

20. Em que situações é possível a acumulação de funções? 

 É possível a acumulação das funções de coordenador técnico-pedagógico da entidade 

formadora e de coordenador pedagógico dos cursos ministrados nos centros de formação 

detidos pela entidade formadora, de acordo com o estabelecido no âmbito do sistema de 

certificação das entidades formadoras. 

21. 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; 
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 Elaborar um «guia de apoio ao formando» que defina os objetivos e conteúdos programáticos 

dos cursos, contenha referências bibliográficas (livros, textos, vídeos) e descreva os critérios 

de avaliação, de forma a permitir uma visão de conjunto do curso de formação; 

 Elaborar relatório quinquenal, contemplando a atividade formativa desenvolvida, o qual deve 

ser entregues no IMT, I. P., aquando a renovação do alvará, de cinco em cinco anos; 

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

principal em território nacional nos casos aplicáveis. 

22. É obrigatório o dossier pedagógico estar disponível no centro de formação 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 consulta. 

23. 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 do centro 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. 

24. De que forma são ministradas as ações de formação? 

 As ações de formação são ministradas em regime presencial, podendo a componente teórica 

da formação inicial comum e da formação inicial acelerada ser ministrada à distância, desde 

que não ultrapasse 20% e 10%, respetivamente, da sua carga horária total, devendo para o 

efeito fazer parte das condições de reconhecimento dos cursos. 

25. Qual a  assiduidade exigida? 

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

 

26. Em que consiste o relatório da atividade desenvolvida, previsto para a renovação do alvará 

de licenciamento de entidade formadora? 

 É o documento de gestão que “fecha” a atividade formativa desenvolvida no período dos 

cincos anos decorridos, e deve sistematizar os resultados alcançados pela entidade e a sua 

análise, em termos de avaliação do seu desempenho naquele período. 

O mesmo documento deve apresentar, numa sequência lógica: 

a) A análise dos resultados alcançados, revelados pelos indicadores; 
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b) A avaliação do grau de cumprimento dos objetivos e metas, por comparação do realizado 

com o planificado; 

c) A análise dos desvios existentes; 

d) A identificação de áreas de melhoria derivadas dessa análise, para as situações de não 

cumprimento dos objetivos ou alcance das metas estabelecidas. 

27.  O que acontece se não houver decisão sobre um pedido de licenciamento dentro do prazo 

de 90 dias úteis? 

 Na decisão a emitir pelo IMT, I.P., sobre os pedidos apresentados não há lugar a deferimento 

tácito. 

28. O que são centros de formação? 

 São espaços formativos, compostos pelas instalações, equipamentos e meios técnicos e 

pedagógicos específicos, relativos aos recursos necessários e adequados para assegurar a 

formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e de passageiros. Devem 

pertencer à entidade formadora (EF) já licenciada nos termos do Decreto-Lei 126/2009, de 27 

de maio, podendo funcionar em instalações próprias, arrendadas ou cedidas à EF. 

29. As escolas de condução podem funcionar como centros de formação? 

Sim podem, desde que seja concedida autorização prévia para o funcionamento de escola de 

condução como centro de formação, a pedido de entidade formadora (EF) já licenciada. 

 

 

30. Quais as condições necessárias com vista à obtenção de autorização prévia de abertura e 

funcionamento dos centros de formação? 

 São as condições que estão fixadas na Deliberação n.º 3257/2009, do Conselho Diretivo do 

IMTT, publicada no Diário da República, 2ª série, de 7 de dezembro. 

31. Como pode uma entidade apresentar um pedido para abertura de centro de formação? 

  A apresentação de candidatura para a abertura de centro de formação desenvolve-se em 2 

fases: 

a) 1.ª fase - Submissão da candidatura por via eletrónica. 

Numa 1.ª fase, por via eletrónica, através do PLC - Portal de Licenciamento e Certificação 

disponibilizado no site do IMT para o efeito. Será gerada, por meio daquela plataforma, 

uma referência multibanco para pagamento da taxa devida. 
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b)  2.ª fase - Documentos que instruem o pedido. 

Numa 2.ª fase, e após registo eletrónico, a entidade requerente deve concluir a respetiva 

candidatura, e enviar por correio para o IMT, os seguintes elementos: 

- Requerimento; 

- Indicação do coordenador-pedagógico do centro de formação, respetivo CAP e Currículo 

Vitae; 

- Indicação do tipo de formação que  pretende ministrar; 

- Descrição do equipamento a utilizar na formação (deverá corresponder ao mínimo 

indicado no art.º 7.º da Portaria n.º 1200//2009, de 8 de outubro); 

- Indicação de, pelo menos, um veículo de categoria adequada à condução individual, 

relativamente à formação de qualificação inicial; 

- Identificação dos veículos a utilizar na formação prática (marca, modelo matrícula e 

categoria ou matrícula). Pode recorrer a veículos utilizados no ensino da condução, 

licenciados para a atividade de transportes rodoviários por conta de outrem, mediante 

acordos celebrados com as respetivas entidades proprietárias; 

- Descrição dos simuladores de alta qualidade, caso deles disponha; 

- Indicação da localização do centro e um exemplar da planta na escala 1/100, das 

instalações do mesmo, a qual deve conter a área de cada compartimento e da superfície 

exterior, caso exista, e a respetiva utilização pretendida; 

- Indicação do local, instalações e de outras condições de realização da formação prática. 

 Fotocópia dos acordos celebrados com outras entidades no âmbito da atividade de formação 

de motoristas de pesados. 

 Indicação do horário de funcionamento, a ser afixado nas instalações do centro de formação, 

em local visível. 

32. Quais as competências do Coordenador Pedagógico do centro? 

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

para motoristas de veículos pesados de mercadorias e de passageiros. 

 Assegurar a articulação com formadores e outros agentes envolvidos no processo formativo. 

 Subscrever os certificados de formação. 

33. O Coordenador Pedagógico do centro pode ser formador? 

 Não, na medida em que uma das funções do Coordenador Pedagógico, para além de 

subscrever os certificados de formação, é o acompanhamento e avaliação da ação de 

formação, o que inclui a avaliação de desempenho dos formadores. Neste sentido, a mesma 

pessoa não poderá acumular a função de formador e coordenador pedagógico na mesma ação 

de formação. A acumulação de funções prevista no Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de maio, 

segue os trâmites do diploma que regulamenta o sistema de certificação das entidades 

formadoras, pelo que, a única acumulação de funções prevista é relativa às funções de 
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Coordenador Técnico-Pedagógico da entidade formadora e Coordenador Pedagógico do 

centro. 

34. Por quanto tempo devem ser conservados no centro de formação os dossiers técnico-

pedagógicos das ações de formação? 

 O dossier técnico-pedagógico, deve ser mantido no centro de formação pelo período mínimo 

de cinco anos, com o registo das ações de formação realizadas, bem como os processos 

individuais dos formandos. 

35. 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 1,5 m

2
 

por formando. 

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

 No máximo 25 formandos por ação de formação, devendo sempre ser respeitada a lotação 

máxima permitida das salas de formação. 

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

 Sete horas diárias. 

 

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

 Entre as 7 e as 24 horas. 

39. É permitido ministrar formação aos domingos e feriados? 

 Não é permitido. 

40. 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. 

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

 Sim, é necessária com uma antecedência mínima de 5 dias úteis relativamente ao início de 

cada ação de formação. 

42. Como é feita a comunicação prévia das ações de formação? 
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 Efetua-se unicamente por via eletrónica, através do PLC - Portal de Licenciamento e Certificação. 

43. Quais os cursos de formação disponíveis para obtenção do Certificado de Aptidão de 

Motorista (CAM)? 

 Cursos de formação inicial comum (FIC). 

 Cursos de formação inicial acelerada (FIA). 

 Cursos de formação contínua (FC). 

44. A homologação dos cursos tem prazo de validade? 

 Sim, a homologação dos cursos é titulada por certificado válido por cinco anos, renovável, 

mediante a comprovação de que se mantêm os requisitos que determinaram a sua atribuição. 

Como devem ser organizados e ministrados os cursos de formação? 

 Os cursos de formação devem ser organizados e ministrados com as matérias, módulos, 

objetivos e conteúdos programáticos de acordo com o fixado nos Anexos I a IV do Decreto-

Lei n.º 126/2009, de 27 de maio. 

45. Como devem as entidades formadoras licenciadas, realizar os pedidos de homologação dos 

cursos de formação? 

a) Numa 1.ª fase, por via eletrónica, através do PLC - Portal de Licenciamento e Certificação 

disponibilizado no site do IMT para o efeito e após efetuado o pagamento da taxa por 

meio de referência multibanco gerada por aquela plataforma. 

b) Numa 2.ª fase devem instruir os pedidos em requerimentos separados, com o dossier do 

curso a que disser respeito com os seguintes elementos: 

- Descrição detalhada dos cursos, com as matérias, módulos, objetivos e conteúdos 

programáticos de acordo com o fixado nos Anexos I a IV do Decreto-Lei n.º 126/2009, 

de 27 de maio. 

- Indicação de outras matérias facultativas que pretendam ministrar;  

- Exemplar dos manuais de formação, em suporte eletrónico, e menção de utilização dos 

manuais disponibilizados no site do IMT, se for o caso. 

- Quando se trate de cursos de formação inicial, um ficheiro em suporte eletrónico com 

uma bateria de dez questões do tipo de perguntas de escolha entre quatro respostas, 

perguntas de resposta direta ou uma combinação dos dois sistemas, e respetiva resolução, 

sobre cada um dos módulos de formação fixados no n.º 2 do Anexo I do Decreto -Lei n.º 

126/2009, de 27 de Maio.  

- Indicação da taxa de assiduidade mínima a cumprir pelos formandos, a qual não pode ser 

inferior a 80% do total das horas ministradas em cada módulo, sob pena de perda 

automática do aproveitamento do módulo, e consequentemente do curso;  

- Descrição do sistema de avaliação dos formandos; 

http://plc.imtt.pt/plcweb/online/plc.zul
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- Modelo da ficha de avaliação dos formandos no curso;  

- Modelo do certificado comprovativo da frequência do curso, com aproveitamento, com a 

identificação da entidade formadora, do formando e respetivo documento de 

identificação, o curso e respetivas datas de início e fim e o local da sua realização, bem 

como a data de emissão. 

- Identificação da equipa formativa, acompanhada pelos respetivos CAP ou CCP de 

formador, quando exigível, e curriculum vitae, e bem assim dos documentos 

comprovativos da experiência profissional e da indicação da habilitação para conduzir. 

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

 Sim, a entidade formadora deve elaborar manual de apoio para cada um dos módulos de 

formação, podendo nos casos aplicáveis, utilizar os manuais disponibilizados no site do IMT, 

destinados, respetivamente, à formação de motoristas de veículos pesados de mercadorias e 

de passageiros, ou optar por manuais próprios. 

47. Quais as exigências para frequentar curso de formação inicial para motorista de veículos 

pesados de mercadorias? 

 Cursos de formação inicial comum (FIC) – A partir da idade de 18 anos, veículos das 

categorias C e CE. 

 Cursos de formação inicial acelerada (FIA) - A partir da idade de 18 anos, veículos das 

categorias C1 e C1E, e a partir da idade de 21, veículos das categorias C e CE. 

48. Em que casos é obrigatório frequentar curso de formação inicial para motorista de 

veículos pesados de passageiros? 

 Cursos de formação inicial comum (FIC) – A partir da idade de 21 anos, veículos das 

categorias D e DE. 

 Cursos de formação inicial acelerada (FIA) - A partir da idade de 21 anos, veículos das 

categorias D1 e D1E, e a partir da idade de 23, veículos das categorias D e DE. 

49. Que motoristas estão isentos de obrigação de curso de formação inicial e devem frequentar 

formação contínua?  

 Titulares da carta de condução das categorias D, D1, D1E e DE, emitidas até 9 de setembro 

de 2008. 

 Titulares de carta de condução das categorias C, C1, C1E e CE, emitidas até 9 de setembro de 

2009. 

50. O que é o CAM? 

 É o Certificado de Aptidão de Motorista (CAM), que comprova que o seu titular possui 

formação inicial ou formação contínua, para o exercício da profissão de motorista de veículos 
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pesados de mercadorias ou de passageiros. O modelo do CAM tem a dimensão de uma folha 

A4, de cartolina branca, com cercadura azul. 
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51. Como se pode obter o CAM? 

 As condições necessárias para a obtenção do CAM podem ser consultadas, acedendo ao site 

do IMT e pesquisando da seguinte forma: em "Transportes Rodoviários" selecionar 

“Transporte Mercadorias” ou “Transporte Passageiros Autocarro”, “Certificação de 

Motoristas”: 

 
http://www.imt-

ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteMercadorias/CertificacaodeMotoristas/

Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx 

 

http://www.imt-

ip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransportePublicoPassageiros/CertificacaodeMot

oristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx 

52. Após a obtenção do CAM, que documento é obrigatório o motorista ter na sua posse 

durante o exercício da profissão? 

Na posse do CAM, o seu titular deve solicitar a emissão da respetiva Carta de Qualificação de 

Motorista (CQM). 

53. Sendo o CAM renovável, qual o prazo de antecedência mínima mediante o qual deve ser 

apresentada a sua renovação? 

Os pedidos de renovação do CAM devem, preferencialmente, ser apresentados com a 

antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo da validade. 

54. É necessário ter um CAM diferente para conduzir veículos de passageiros e de 

mercadorias? 

Sim. Para mais informação deve ser efetuada consulta no site do IMT, relativa a certificação 

de motoristas, mediante a seleção de "Transportes Rodoviários”, “Transporte Mercadorias” 

ou “Transporte Passageiros Autocarro”. 

 

/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteMercadorias/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx
/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteMercadorias/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx
/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransporteMercadorias/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx
/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransportePublicoPassageiros/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx
/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransportePublicoPassageiros/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx
/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarios/TransportePublicoPassageiros/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx

