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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO DISPOSTO NO DECRETO-LEI Nº 45/2005, RELATIVO AO 

AVERBAMENTO “GRUPO 2”, NA CARTA DE CONDUÇÃO 

(transmitida pelo representante da ANTRAM) 

 

RESUMO 

De acordo com o Anexo III do Decreto-Lei nº45/2005, de 23 de Fevereiro, os condutores habilitados com a categoria 

B que conduzem veículos que transportam mercadorias perigosas necessitam do averbamento do “grupo 2” na sua 

carta de condução, sendo o referido averbamento sinónimo da exigência de exames médicos especiais tal como cons-

ta no referido Anexo III. 

No entanto, a exigência de certificação para condutores de automóveis ligeiros de transporte de mercadorias perigo-

sas (com a excepção das referentes às especializações previstas no ADR) foi introduzida no território nacional com a 

publicação do Decreto-Lei nº 170-A/2007 (RPE), sendo então estendidos a estes profissionais os “requisitos prévios 

à emissão do certificado”, que passam pela demonstração das adequadas condições de saúde dos condutores, con-

formes com as exigidas para o “grupo 2”. 

 

Introdução 

Anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 170-A/2007, de 4 de Maio, os condutores de ligeiros só esta-

riam obrigados a ter Certificado de Formação reconhecido pela Autoridade Competente, caso efectuassem transpor-

tes que exigissem alguma das especializações previstas regulamentarmente, não sendo por isso, na maioria das 

vezes, verificáveis as adequadas condições físicas e mentais do condutor, pelo que seria admissível a exigência do 

referido averbamento no título de condução. 

A verificação das condições físicas e mentais, desde há muito exigidas em termos nacionais para os condutores “com 

certificado ADR”, passaram a ser exigidas aos condutores de ligeiros após a transposição do ADR de 2005 e findo o 

período transitório nele inscrito. 

Assim sendo, os condutores de ligeiros ficaram obrigados a uma duplicação formal de certificação/adequação que 

não é concordante nos períodos de revalidação. 

 

Proposta 

Uma vez que o Certificado de Formação de Condutores que transportam mercadorias perigosas, emitido pelo Estado 

português é, na medida do possível, um garante da adequação das condições de saúde física e mental do condutor e 

um garante da formação adequada desse profissional com a validade máxima de 5 anos, 

Sendo a carta de condução para automóveis ligeiros (B e B+E) revalidada pela primeira vez apenas aos 50 anos e 

depois passados 10 anos (aos 60 anos), que dificilmente corresponderá em termos temporais com o início da activi-

dade profissional de condutor de mercadorias perigosas, e que de forma alguma atesta os conhecimentos técnicos 

relativos aos perigos do transporte de mercadorias perigosas, 

Vem a ANTRAM solicitar que sejam suprimidos da definição de “grupo 2” os condutores das categorias B e B+E 

que exerçam a condução de transportes de mercadorias perigosas.  
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Justificação 

Segurança: O facto de a certificação de “Condutor de Transporte de Mercadorias Perigosas” ser obrigatória para 

aceder à profissão e de para garantir a certificação os condutores estarem obrigados a cumprir com os requisitos da 

atestação física e psicológica, não haverá aumento do risco com a adopção desta medida. 

 

Viabilidade: Uma vez que quer a Habilitação Legal de Condução, quer o Certificado de Formação de Condutores de 

transporte de mercadorias perigosas, se encontrarem tutelados pelo mesmo organismo (IMTT), tal permitirá garantir 

a integridade das informações, sem perda da desejável pertinência. 

O facto de não ser requerido o referido averbamento, que objectivamente poderá ser atestado pela existência do Cer-

tificado de Formação, permitirá que os utentes e consequentemente os serviços estejam ocupados com matérias rele-

vantes e não apenas com formalismos desnecessários. 

 

Consequências  

Ao eliminarmos as exigências esdrúxulas da lei, aproximamos o cidadão da administração, garantindo um mais ele-

vado cumprimento da lei e consequentemente uma maior credibilização da regulamentação. 

O facto de as datas de revalidação dos dois documentos não serem concordantes, ao ser eliminada a exigência relati-

va ao averbamento na “carta de condução”, permitirá uma redução nos pedidos de atestados de acordo com o modelo 

922 (INCM) junto dos Delegados de Saúde, libertando estes profissionais para tarefas mais relevantes, reduzindo 

também o número de alterações à carta de condução decorrentes da necessidade de apor o referido averbamento. 

 

NOTA: A inexistência do referido averbamento, mesmo quando o condutor é detentor de um Certificado de Forma-

ção para o transporte de mercadorias perigosas, constitui de acordo com o nº 9 do artigo 122º, do Decreto-Lei nº 

44/2005, de 23 de Fevereiro, uma contra-ordenação, sancionável com coima de € 500 a € 2500. 

 

 


