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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES 
APLICÁVEIS À FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE SEGURANÇA E DE  
CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

(transmitida pelo representante da APSEI) 

 

A correta formação dos profissionais envolvidos no transporte de mercadorias perigosas é condição determinante da 

efetiva segurança de como esse transporte se concretiza. 

A APSEI assinala, com satisfação, que a formação profissional em Portugal, neste setor, sempre se pautou por eleva-

dos níveis de qualidade e rigor.  

Assim foi em 1982, quando o nosso país implementou desde a primeira hora as exigências de formação de conduto-

res de veículos-cisternas para transporte internacional, impostas pelo Acordo ADR para vigorar a partir de 1/1/1983.  

Assim foi também em 1985, quando iniciámos (Portaria n.º 504/85, de 25 de julho) a formação faseada de conduto-

res de veículos de transporte nacional de mercadorias perigosas, muitos anos antes de tal ter sido exigido em todos 

os Estados Membros da União Europeia pela Diretiva 94/55/CE, de 24/11/1994.  

Por último, Portugal implementou desde 2001 as normas comunitárias e do ADR que estabeleceram um sistema de 

exame e certificação de conselheiros de segurança, mas que, no nosso caso, é antecedido da obrigação de frequência 

de formação por parte dos candidatos. 

A partir de 2010, o enquadramento legal da formação de conselheiros de segurança e de condutores de veículos de 

transporte de mercadorias perigosas, no nosso país, passou a assentar no art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 

29 de abril, cuja regulamentação foi assegurada, na altura, pela Deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I.P. n.º 

1036/2010, de 16 de junho (atualizada posteriormente pelas Deliberações nºs1551/2012, de 5 de novembro, 

1195/2016, de 27 de julho, 108/2017, de 15 de fevereiro, e 517/2018, de 20 de abril). 

Por coincidência, no mês de setembro do mesmo ano em que o DL 41-A/2010 havia sido aprovado e publicado, o 

Governo aprovou e publicou um diploma de âmbito geral, aplicável a todos os setores da formação profissional, que 

foi a Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro. 

Em 2012, na primeira alteração legal ao DL 41-A/2010, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto, 

o mencionado art.º 10.º do diploma de base foi modificado, passando a prever a publicação de uma portaria especí-

fica para a área do transporte de mercadorias perigosas, articulada com os preceitos da Portaria n.º 851/2010. 

Acontece que, até ao presente, tal portaria específica não foi publicada, continuando os aspetos práticos da regula-

mentação da formação na área do transporte de mercadorias perigosas a reger-se pelas disposições das sucessivas 

deliberações do IMT, I.P.. Trata-se de uma situação indesejável, até porque – entre outras consequências – poderá 

pôr em causa a aplicabilidade das disposições sancionatórias do DL 41-A/2010 a comportamentos irregulares na for-

mação, por falta de adequada norma legal habilitante. 

Assim, a APSEI submete à 68ª sessão plenária da Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas dois 

projetos normativos, o primeiro para colmatar a lacuna legal assinalada, e o segundo para complementar a portaria 

(caso a mesma venha a ser aprovada): 
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PROJETO DE PORTARIA do Ministério das Infraestruturas e Habitação 
 
A alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 206-
A/2012, de 31 de agosto, estabeleceu que devem ser aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área dos 
transportes certos requisitos específicos, em complemento ou derrogação dos constantes da Portaria n.º 851/2010, de 6 de setem-
bro, nomeadamente os relativos ao conteúdo, duração e organização das ações de formação na área do transporte de mercadorias 
perigosas. 

Por outro lado, a alínea g) do n.º 3 do citado artigo explicitou ainda que é dever das entidades formadoras certificadas comunicar 
previamente ao Instituto da Mobilidade e Transportes, I. P. (IMT, I.P.), o local, a data e a hora das ações de formação, e as suas alte-
rações, bem como as qualificações e identificação dos formadores, nos termos estabelecidos pela portaria a que se refere a alínea c) 
do n.º 2. 

Cumpre, pois, densificar em diploma legal as regras a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua 
redação atual. 

Remete-se para deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P., enquanto entidade certificadora, a especificação de múltiplas regras 
administrativas deste subsistema de formação. 

Foi ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas. 

Assim:  

Ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.º 206-
A/2012, de 31 de agosto, n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro, n.º 246-A/2015, de 21 de outubro, n.º 111-A/2017, de 31 de agosto, n.º 
41/2018, de 11 de junho, e n.º 24-B/2020, de 8 de junho, manda o Governo, pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, o se-
guinte: 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

[cf. artº 1º da Port.851/2010] 

O presente diploma regula o sistema de certificação específica de entidades formadoras para lecionarem cursos de formação destina-
dos a conselheiros de segurança ADR/RID e a condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas, em complemento ou 
derrogação do disposto na Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro. 

Artigo 2.º 

Certificação específica das entidades formadoras 

[cf. nºs2 a 9 da Delib.517/2018] 

1 - As entidades formadoras, já certificadas pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), e que pretendam 
lecionar os cursos de formação a que se refere o artigo anterior, carecem de uma certificação específica que, nos termos da alínea 
a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redaçãoatual, é da competência do Instituto da Mo-
bilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I.P.). 

2 - A certificação específica é concedida pelo período de cinco anos, renovável por iguais períodos mediante a comprovação de que se 
mantêm os requisitos previstos na presente portaria. 

3 - A entidade formadora candidata à certificação específica deve apresentar um processo constituído pelos elementos fixados por delibe-
ração do conselho diretivo do IMT, I.P.. 

4 - Com a antecedência mínima de um mês antes da caducidade da certificação, a entidade formadora candidata à renovação da certi-
ficação deve apresentar ao IMT, I.P., um processo constituído pelos elementos fixados pela deliberação a que se refere o número 
anterior. 

5 - No respeitante à aprovação dos cursos, o processo deve incluir os elementos fixados pelo IMT, I.P., na deliberação referida nos n.ºs 
3 e 4. 

6 - A decisão final sobre o requerimento apresentado para certificação da entidade formadora depende de: 

a) Correta instrução do processo; 
b) Preenchimento dos requisitos técnicos, de idoneidade e de competência profissional do coordenador pedagógico e dos 

formadores; 
c) Adequação dos manuais. 

7 - Relativamente aos manuais, analisar-se-ão os seguintes elementos: 

a) Estrutura (nomeadamente, o conteúdo e a sequência de apresentação das matérias); 
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b) Correção técnica; 
c) Forma didática. 

8 - Se forem detetadas deficiências de forma ou de conteúdo na análise do processo, a entidade requerente será notificada para, no 
prazo de 15 dias úteis, corrigir os aspetos que mereceram objeção. 

Artigo 3.º 

Título de certificação 

[cf. nº 10 da Delib.517/2018] 

O IMT, I.P. emite um título de certificação de entidade formadora, verificado o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela presente 
portaria, incluindo a aprovação dos cursos, sendo o modelo de título aprovado por despacho do presidente do conselho diretivo do IMT, 
I.P. 

Artigo 4.º 

Coordenador pedagógico 

[cf. Anexo II, nº 1 b) da Port.851/2010] 
 [cf. nºs 11 a 13 da Delib.517/2018] 

1 - O coordenador pedagógico de cada entidade formadora tem as seguintes atribuições: 

a) Propor e coordenar as linhas de orientação pedagógica a seguir pela entidade formadora; 
b) Coordenar a aplicação dos métodos pedagógicos; 
c) Promover a realização de inquéritos pedagógicos aos formadores e formandos; 
d) Analisar a taxa de sucesso da formação e os comentários dos formadores e formandos; 
e) Propor medidas de melhoria da qualidade técnico-pedagógica da formação. 

2 - O coordenador pedagógico deverá cumprir cumulativamente as seguintes condições: 

a) Ter habilitações literárias no mínimo equivalentes a um curso de bacharelato ou licenciatura em área relevante; 
b) Estar habilitado com certificado de competências pedagógicas de formador (CCP) ou reunir as condições de isenção do mes-
mo mediante habilitação profissional para a docência; 
c) Estar certificado como conselheiro de segurança para transporte de mercadorias perigosas; 
d) Ter experiência de, no mínimo, dois anos em cargos de coordenação pedagógica, de docente ou de formador. 

3 - São definidas as seguintes incompatibilidades para o cargo de coordenador pedagógico: 

a) Já exercer o cargo noutra entidade formadora; 
b) Exercer atividade remunerada a tempo inteiro (35 horas semanais, ou mais) em qualquer outra empresa, seja qual for a 
sua área ou natureza. 

Artigo 5.º 

Conteúdo dos cursos de formação de conselheiros de segurança 

[cf. nº 29 da Delib.517/2018] 

1 - Os cursos de formação de conselheiros de segurança devem ser organizados de acordo com uma estrutura-tipo fixada por delibera-
ção do conselho diretivo do IMT, I.P., sendo constituídos por módulos que abordem a temática da regulamentação nacional e in-
ternacional do transporte de mercadorias perigosas, da caracterização e classificação das matérias e objetos perigosos e das carac-
terísticas do material de transporte, com tempo de lecionação adequado e integrando o essencial dos temas a que se refere o pa-
rágrafo 1.8.3.11 do Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) e do Regulamento re-
lativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas (RID), transpostos através dos Anexos I e II do referido De-
creto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redação atual. 

2 - A caracterização e classificação das matérias e objetos perigosos, referida no número anterior, deve ser orientada no sentido do 
aprofundamento da classificação das mercadorias perigosas de acordo com as Partes 2 e 3 por deliberação do conselho diretivo do 
IMT, I.P., sem prejuízo da classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP), e da classificação dos resí-
duos perigosos decorrente da Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de 
dezembro. 

3 -As temáticas complementares (designadamente, as relativas à atividade de transporte, à regulamentação social, à prevenção e gestão 
da segurança, ao ambiente, à qualidade e à formação) devem ser direcionadas para dotar os conselheiros de segurança das ferramen-
tas de trabalho fundamentais ao desempenho das tarefas a que se refere o parágrafo 1.8.3.3 do ADR e do RID, e o seu tempo de leci-
onação global não deve exceder 20% do número total de sessões de ensino. 
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Artigo 6.º 

Conteúdo dos cursos de formação de condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas 

[cf. nº 30 da Delib.517/2018] 

1 - Os cursos de formação de condutores devem ser organizados de acordo com uma estrutura-tipo fixada por deliberação do conselho 
diretivo do IMT, I.P., sendo constituídos por módulos que integrem o essencial dos temas a que se refere o parágrafo 8.2.2.3 do 
ADR. 

2 - O conteúdo da formação da reciclagem compreenderá sempre as inovações regulamentares e técnicas, ocorridas nos últimos cinco 
anos, que interessem aos condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas, bem como uma recapitulação das matérias 
mais importantes da formação inicial. 

3 - As inovações verificadas no Código da Estrada, na legislação da condução sob o efeito do álcool ou na regulamentação social (tempos 
de condução e repouso), e ainda os conhecimentos específicos que hajam sido incorporados nas regras de boa prática, que interes-
sem aos condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas, podem ser objeto de lecionação nos cursos de formação ini-
cial e de reciclagem, mas não são objeto de avaliação. 

Artigo 7.º 

Duração das ações de formação 

[cf. nº 14 da Delib.517/2018] 

1 - Os cursos de formação de conselheiros de segurança devem ter a duração mínima a seguir especificada: 

a) A formação inicial completa para um modo de transporte (rodoviário ou ferroviário) não pode apresentar uma duração in-
ferior a 70 sessões de ensino; 
b) A formação de reciclagem completa não pode apresentar uma duração inferior a 24 sessões de ensino; 
c) Cada curso de extensão para outro modo de transporte (ferroviário ou rodoviário) não deverá ter uma duração inferior a 
16 sessões de ensino para a formação inicial e 8 sessões de ensino para a formação de reciclagem. 

 
2 - Os cursos de formação de condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas devem ter a duração mínima a seguir 

especificada: 

a) A formação teórica inicial não pode apresentar uma duração inferior a 18 sessões de ensino no curso de base e 12 na es-
pecialização em cisternas, sendo que a duração dos exercícios práticos individuais para o curso de base e para a especializa-
ção em cisternas, acresce à da formação teórica, e deve atender ao número de formandos. A formação teórica inicial não 
pode apresentar uma duração inferior a 12 sessões de ensino na especialização em explosivos e 12 na especialização em ra-
dioativos; 
b) A formação inicial que agregue vários cursos poderá ser reduzida no máximo em 2 sessões de ensino, mas apenas para as es-
pecializações e não para a formação de base, acrescendo a duração dos exercícios práticos individuais; 
c) A duração da formação de reciclagem do curso de base deve ser de, pelo menos, 16 sessões de ensino, incluindo exercí-
cios práticos individuais. A formação de reciclagem das especializações em cisternas, em explosivos e em radioativos deve 
comportar, cada uma, pelo menos 8 sessões de ensino, incluindo exercícios práticos individuais; 
d) A formação de reciclagem que agregue vários cursos poderá ser reduzida no máximo em 2 sessões de ensino, mas apenas 
para as especializações e não para a formação de base. 

Artigo 8.º 

Organização das ações de formação 

[cf. nºs 15 a 18, 20 a 25, 27 e 28 da Delib.517/2018] 

1 - Em regra, cada dia de curso só poderá comportar, no máximo, oito sessões de ensino, para um máximo de 7 horas de formação diária.  

2 - Cada sessão de ensino tem a duração mínima de quarenta e cinco e máxima de sessenta minutos, devendo ser respeitado um intervalo 
mínimo de quinze minutos após cada sessão de ensino, ou de vinte minutos após duas sessões consecutivas. 

3 - Os cursos de formação inicial e de reciclagem devem ser ministrados nos locais de formação da entidade formadora, de acordo 
com o indicado no processo de candidatura e no título de certificação. 

4 - Sempre que a lecionação seja realizada em local diferente de um dos locais de formação identificados no processo de certificação, 
a entidade formadora deve garantir que o mesmo satisfaz inteiramente os requisitos necessários à realização da formação, e deve 
comunicar antecipadamente ao IMT, I.P., a localização exata dessas instalações (respetiva morada completa e identificação da institui-
ção proprietária) nos mesmos prazos previstos no n.º 8. 

5 - A lecionação dos cursos pode ser realizada em dias a determinar (até um máximo de 3 semanas no caso dos cursos de condutores) 
e assegurar que não se inicie antes das 8 horas nem termine depois das 23 horas, prevendo um intervalo mínimo de 1 hora quan-
do a lecionação inclua períodos de manhã/tarde ou tarde/noite. 
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6 - Não é permitida qualquer atividade formativa aos domingos e feriados. 

7 - A constituição das turmas, em termos do número de formandos, tem de ter em consideração as condições das salas de formação e os 
meios didáticos disponíveis, não podendo ser excedido o número de 20 formandos por turma. 

8 - As datas de início, os locais dos cursos e os cronogramas respetivos de cada ação de formação devem ser comunicados pelas enti-
dades formadoras ao IMT, I.P., com uma antecedência de 5 dias úteis.  

9 - As entidades formadoras devem ainda enviar ao IMT, I.P., a lista de participantes nas ações, com nome completo, CC/BI e NIF.  

10 - Os cursos não poderão ser concretizados se houver oposição expressa do IMT, I.P., comunicada com uma antecedência não infe-
rior a 3 dias úteis. 

11 - O IMT, I.P. deve ser informado, com uma antecedência de 2 dias úteis, de todas as alterações às programações anteriormente 
comunicadas, bem como da sua justificação, e em particular sempre que houver cancelamento das ações programadas.  

12 - As alterações às programações não poderão ser concretizadas se houver oposição expressa do IMT, I.P., comunicada com uma 
antecedência não inferior a 24 horas. 

13 - As entidades formadoras com cursos aprovados devem atualizar o conteúdo dos cursos e dos manuais de formação sempre que as 
alterações do ADR e do RID o justifiquem, transmitindo-os ao IMT, I.P. no prazo máximo de 90 dias após a entrada em vigor das referi-
das alterações a nível internacional. 

14 - As entidades formadoras devem submeter ao IMT, I.P. quaisquer alterações que pretendam introduzir relativamente às condições 
indicadas no processo de candidatura no que se refere a locais de formação, programa e carga horária dos cursos e formadores. 

15 - No caso de novos formadores, tal circunstância será objeto de comunicação distinta, incluindo os respetivos currículos académicos e 
profissionais, e ainda cópia dos respetivos certificados de competências pedagógicas. 

16 - As entidades formadoras devem manter, pelo período de cinco anos, registos das ações de formação realizadas, tal como devem 
conservar as fichas de inscrição e cópia dos documentos emitidos relativamente a cada formando. 

17 - A frequência mínima admissível dos diferentes módulos que constituem os cursos de formação, cujo incumprimento constitui 
motivo de não admissão ao exame, deve ser de 90 % das sessões ministradas. 

18 - As entidades formadoras emitem um certificado relativo à frequência dos cursos, a ser entregue aos formandos, que não substitui 
o certificado de formação profissional a emitir pelo IMT, I.P.. 

Artigo 9.º 

Inscrição nas ações de formação 

[cf. nº 26 da Delib.517/2018] 

A inscrição para a frequência das ações de formação é feita pelos candidatos à formação junto de uma entidade formadora certificada, 
através do preenchimento de uma ficha de inscrição cujo conteúdo é fixado por deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P. 

Artigo 10.º 

Avaliação dos formandos 

[cf. nºs 31 a 47 da Delib.517/2018] 

A avaliação dos formandos é assegurada através de exame escrito, sendo o sistema de avaliação fixado por deliberação do conselho 
diretivo do IMT, I.P. 

Artigo 11.º 

Certificação dos formandos aprovados em exame 

[cf. nºs 48 a 55 da Delib.517/2018] 

A emissão, a renovação e a eventual extensão de âmbito dos certificados dos conselheiros de segurança e dos condutores de veículos 
de transporte de mercadorias perigosas que tenham sido aprovados nos respetivos exames são asseguradas pelo IMT, I.P., nos termos 
fixados por deliberação do seu conselho diretivo. 
 

……de……… de 2020. - O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. 
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PROJETO DE DELIBERAÇÃO do Conselho Diretivo do IMT, I.P. 

A Portaria n.º …../2020, de … de ….., estabeleceu as regras gerais segundo as quais a formação profissional da área do transporte de 
mercadorias perigosas se deve integrar no quadro legislativo definido pela Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, para todas as 
áreas da formação profissional. 

Importa agora definir as regras administrativas a aplicar à formação profissional nesta área específica, que a Portaria n.º …../2020, de 
… de ….., remeteu para deliberação do conselho diretivo do IMT, I.P.. 

Foi ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, em sessão plenária de 29 de outubro de 2020. 

O Conselho Diretivo do IMT, I.P., nos termos do previsto nos artigos 2.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10.º e 11.º da Portaria n.º …../2020, de … de ….., 
em reunião ordinária de … de ….. de 2020, delibera o seguinte: 

A) Certificação específica das entidades formadoras  

1 - Uma entidade formadora que pretenda ser certificada pelo IMT, I.P. para ministrar formação inicial ou formação de reciclagem 
para conselheiros de segurança e para condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas, ou renovar a anterior certi-
ficação, deve instruir o pedido com os seguintes elementos: 

a) Requerimento - Modelo 13 IMT; 
b) Comprovativo de que a entidade formadora é certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
c) Indicação dos locais de formação da entidade formadora, designadamente a localização das instalações, e ainda meios para os 

exercícios práticos, quando se tratar de cursos de condutores; 
d) Indicação dos cursos a lecionar (conselheiros de segurança - formação inicial, para o(s) modo(s) de transporte rodoviário 

e/ou ferroviário, e respetivas reciclagens; condutores - formação inicial do curso de base e/ou das especializações em cister-
nas, explosivos ou radioativos, e respetivas reciclagens); 

e) Cópia de protocolo ou acordo estabelecido com uma entidade qualificada (por exemplo, uma corporação de bombeiros) pa-
ra a realização de exercícios práticos, de resposta a situações de emergência e de extinção de incêndios, quando se tratar de 
cursos de condutores; 

f) Declaração escrita de compromisso de independência e de igualdade de tratamento de todos os candidatos à formação e 
formandos no que se refere ao acesso e lecionação da formação; 

g) Designação do coordenador pedagógico a que se refere o artigo 4.º da Portaria n.º …/2020, de … de …, com indicação do 
respetivo número do certificado de competências pedagógicas de formador (CCP) ou habilitação equivalente, do seu certifi-
cado de conselheiro de segurança e o respetivo currículo académico e profissional; 

h) Meio de pagamento correspondente à taxa legal aplicável. 

2 - Uma entidade formadora que pretenda renovar a anterior certificação pelo IMT, I.P. para ministrar formação inicial ou formação de 
reciclagem para conselheiros de segurança e para condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas, deve instruir o pe-
dido com os seguintes elementos: 

a) Requerimento - Modelo 13 IMT; 
b) Relatório da atividade desenvolvida no anterior período de validade do título de certificação, contendo uma avaliação quanti-

tativa (número de cursos por tipo, por ano e na totalidade; número de inscrições/ano, em cada curso e na totalidade; núme-
ro de desistências nos cursos; taxa de sucesso nos exames, por tipo, por ano e no total; outras informações relevantes) e 
qualitativa (designadamente, resultado das avaliações do grau de satisfação dos formandos, em relação aos cursos, aos for-
madores, e a outros fatores), e as conclusões globais dessa avaliação; 

c) Restantes elementos da lista dos elementos necessários para a certificação, caso se verifiquem alterações face ao processo 
submetido para a obtenção da anterior certificação; 

d) Meio de pagamento correspondente à taxa legal aplicável. 

B) Aprovação dos cursos de formação 

3 - Os pedidos de aprovação dos cursos de formação inicial ou de reciclagem são instruídos com os seguintes documentos: 

a) Requerimento -Modelo 13 IMT; 
b) Indicação do programa de formação detalhado, contendo a distribuição das sessões de ensino pelos dias de formação, inclu-

indo os módulos, as matérias a ministrar e as metodologias de ensino previstos; 
c) Designação dos formadores, incluindo os respetivos currículos académicos e profissionais, que evidenciem os conhecimentos 

técnicos e jurídicos em matéria de regulamentação do transporte de mercadorias perigosas (considera-se satisfeito este re-
quisito quando os formadores sejam titulares de certificado de conselheiro de segurança), e ainda cópia dos respetivos certi-
ficados de competências pedagógicas de formador (CCP) emitidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

d) Manuais de formação referentes aos cursos a ministrar, devendo conter as matérias a serem efetivamente ministradas, refle-
tindo o conteúdo e organização da formação prescritos e correspondendo à estrutura-tipo fixada, podendo entretanto ser 
incluídas ou referenciadas em anexo outras matérias para consulta; 

e) Currículos académico e profissional do(s) autor(es) dos manuais de formação; 

/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod13IMT.pdf
/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod13IMT.pdf
/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod13IMT.pdf
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f) Meio de pagamento correspondente à taxa legal aplicável. 

C) Estrutura-tipo dos cursos de formação 

4 – Os cursos de formação de conselheiros de segurança e de condutores de veículos devem seguir as seguintes estruturas-tipo: 

a) No caso dos cursos de formação de conselheiros de segurança, a estrutura-tipo reproduzida no Anexo I; 
b) No caso dos cursos de formação de base de condutores de veículos, a estrutura-tipo reproduzida no Anexo II; 
c) No caso dos cursos de formação de condutores de veículos da especialização cisternas, a estrutura-tipo reproduzida no Ane-

xo III; 
d) Nos casos dos cursos de formação de condutores de veículos das especializações explosivos e radioativos, a estrutura-tipo 

que for indicada pelo IMT, I.P. às entidades formadoras interessadas. 

D) Ficha de inscrição para os cursos de formação 

5 - A ficha de inscrição para os cursos de formação deve incluir: 

a) Os campos necessários para a inclusão da identificação [nome; CC/BI; NIF; data de nascimento; nacionalidade; formação pre-
tendida (inicial ou reciclagem do curso base ou das especializações); o n.º do certificado anterior (no caso de o candidato já ser 
detentor de certificado)], morada e contactos do candidato à formação; 

b) Uma referência às regras básicas do curso de formação, incluindo o regime de faltas, assim como o processo de obtenção do 
certificado, indicando o local específico onde essa informação pode ser consultada (esta informação pode constar noutro do-
cumento existente na entidade formadora, devendo neste caso a ficha de inscrição conter um campo que comprove que a do-
cumentação foi entregue ao candidato à formação no momento da inscrição); 

c) A data e um campo para que o candidato à formação possa assinar, evidenciando que tomou conhecimento das regras do curso e do 
processo de obtenção do certificado. 

E) Sistema de avaliação dos formandos 

6 - O exame de avaliação do curso inicial de conselheiros de segurança é constituído pela resposta a um questionário composto por 40 
perguntas de escolha múltipla e pela elaboração de um estudo de caso. Só é considerado Apto quem tenha obtido no mínimo 80 
% no questionário e 70 % no estudo de caso. O exame do curso inicial deve ser realizado em duas fases, primeiro o questionário e 
depois o estudo de caso. A duração do exame é de uma hora para a primeira parte e de uma hora e meia para a segunda parte, 
apenas sendo autorizada a consulta da regulamentação facultada pelo IMT, I.P. para a realização do estudo de caso. 

7 - O exame de avaliação do curso de reciclagem de conselheiros de segurança é constituído apenas pela resposta ao questionário 
com 40 perguntas de escolha múltipla. É considerado Apto quem tenha obtido no mínimo 80 % no questionário. A duração do 
exame é de uma hora. 

8 - O exame de avaliação do curso inicial de base de condutores é constituído pela resposta a um questionário composto por 25 per-
guntas de escolha múltipla, e tem a duração de quarenta e cinco minutos. A valoração de cada pergunta é de 1 ponto. O resultado 
da avaliação de 20 a 25 corresponderá a Apto e 0 a19 a Não Apto. 

9 - O exame de avaliação de cada um dos cursos iniciais de especialização de condutores (cisternas, explosivos ou radioativos) é consti-
tuído pela resposta a um questionário composto por 15 perguntas de escolha múltipla, e tem a duração de trinta minutos. A valo-
ração de cada pergunta é de 1 ponto. O resultado da avaliação de 12 a 15 corresponderá a Apto e 0 a 11 a Não Apto. 

10 - O exame de avaliação de cada um dos cursos de reciclagem de condutores é constituído pela resposta a um questionário composto 
por 15 perguntas de escolha múltipla, e tem a duração de trinta minutos. A valoração de cada pergunta é de 1 ponto. O resultado da 
avaliação de 12 a 15 corresponderá a Apto e 0 a 11 a Não Apto." 

11 - A reprovação, ou falta após inscrição, nos exames de conselheiros de segurança ou de condutores não impede a inscrição em 
novo exame do mesmo âmbito. O candidato que tenha reprovado, ou que tenha faltado após inscrição, pode voltar a ser inscrito 
pela entidade formadora nos próximos exames calendarizados, no prazo máximo de um ano. Quando o candidato reprove ou falte 
ao exame três vezes após inscrição, deve voltar a frequentar um novo curso de formação, do mesmo âmbito. 

12 - Os exames são organizados pelo IMT, I.P. com periodicidade mensal. Os exames de condutores são realizados nos 18 centros de 
exame distritais, cujas moradas constam da página eletrónica do IMT, I.P.. Os exames de conselheiros de segurança são realizados 
apenas nos centros de exame de Lisboa, Porto e Coimbra. 

13 - Compete ao IMT, I.P., o envio mensal a todas as entidades formadoras do calendário de exames, que deverá ser enviado até ao 
5.º dia útil de cada mês. Salvo indicação em contrário, os exames de condutores e de conselheiros de segurança serão realizados, 
tanto quanto possível, no último dia útil de cada mês, e no dia útil imediatamente a seguir caso haja um excesso de candidatos em 
relação à capacidade dos centros de exame. 
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14 - A inscrição dos candidatos a exame é feita pelas entidades formadoras. Estas podem inscrever em exame os formandos que reali-
zem a formação até à data limite estabelecida pelo IMT, I.P.. Os candidatos que não possam comparecer ao exame e que tenham 
sido inscritos devem comunicar o facto ao IMT, I.P., através da sua entidade formadora. As entidades formadoras têm de remeter 
os ficheiros com as inscrições dos formandos que cumpram a frequência mínima estabelecida no n.º 17 do art.º 8.º da Portaria n.º 
…../2020, de … de ….., até à data estabelecida pelo IMT, I.P.. O intervalo entre a data da formação e a primeira inscrição do for-
mando no respetivo exame não pode exceder o prazo máximo de 6 meses. 

15 - Compete ao IMT, I.P., elaborar as listas de colocação dos formandos por cada centro de exames de acordo com o respetivo calen-
dário de realização das provas. Os candidatos serão distribuídos pelos centros de exame, de acordo com as preferências indicadas, 
salvo quando se verificar sobrecarga em algum centro, caso em que serão distribuídos, sempre que possível, pela 2.ª ou 3.ª priori-
dade indicadas. 

16 - Os candidatos devem apresentar-se no centro de exames com um documento de identificação válido. Na altura do exame, será 
fornecida a todos os candidatos uma cópia, a cores, das Instruções Escritas ADR, de acordo com o modelo que se encontre em vi-
gor, o qual deverá ser devolvido pelos candidatos no final do exame. Os candidatos ao exame de conselheiro de segurança devem 
ainda ser portadores de uma esferográfica azul ou preta, para a realização do estudo de caso, não sendo admitidos quaisquer 
elementos de consulta, em papel ou eletrónicos, que não sejam os fornecidos pelo IMT, I.P.. 

17 - A parte dos exames constituída por questões de escolha múltipla é realizada em sistema multimédia, em que os questionários são 
gerados aleatoriamente, com base numa bateria de questões de exame. Para cada candidato, o sistema apresenta um exame dife-
rente, mas com grau de dificuldade equivalente entre todos os candidatos. 

18 - Para os condutores, a aprovação no exame inicial ou de reciclagem do curso base é condição obrigatória para poderem realizar os 
exames das especializações de cisternas, explosivos ou radioativos. 

19 - Os candidatos, após a realização do exame de perguntas de escolha múltipla, têm conhecimento do resultado obtido e do número de 
respostas erradas. 

20 - O candidato que reprove pode pedir o visionamento da prova multimédia, no prazo máximo de 10 dias após o exame, e mediante 
o pagamento da taxa aplicável. 

21 - Para os conselheiros de segurança, as provas de estudo de caso são avaliadas e pontuadas pelos serviços centrais do IMT, I.P., no 
prazo de 30 dias úteis, sendo o resultado final do exame (questionário de escolha múltipla e estudo de caso), comunicado às enti-
dades formadoras que inscreveram os candidatos. 

22 - Pode ser pedida a revisão das provas de exame, a requerimento do interessado, dirigido aos serviços centrais do IMT, I.P., e medi-
ante o pagamento da taxa aplicável. A revisão de provas de exame deve ser requerida no prazo máximo de 10 dias úteis após a da-
ta de comunicação dos resultados. 

F) Emissão dos certificados dos conselheiros de segurança e dos condutores 

23 - Os certificados dos conselheiros de segurança e dos condutores são emitidos, revalidados ou estendido o seu âmbito pelo 
IMT, I.P., após os candidatos terem frequentado os correspondentes cursos de formação e terem sido aprovados nos respetivos 
exames. 

24 - O processo individual de cada candidato à certificação é registado, pela entidade formadora ou pelo próprio, na plataforma online 
disponibilizada pelo IMT, I.P., e deve ser instruído com os elementos fixados por este último, e publicitados na sua página eletróni-
ca. 

25 - Os certificados dos conselheiros de segurança são enviados por correio postal em carta registada para a morada indicada pelos 
candidatos. Podem também ser entregues presencialmente aos titulares, nos balcões dos serviços regionais do IMT, I.P., corres-
pondentes ao local de realização do exame, mediante a apresentação do original do relatório de exame e do respetivo documento 
de identificação. 

26 - Os certificados dos condutores são enviados pela INCM por correio postal em carta registada para a morada indicada pelos candida-
tos. 

27 - A contagem dos cinco anos de validade dos certificados a emitir inicialmente pelo IMT, I.P. é feita a partir da data do exame com a 
conclusão de Apto. 

28 - No caso das extensões do âmbito, o termo de validade temporal do novo certificado a emitir coincide com o termo de validade 
temporal do anterior certificado. 
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29 - No caso das revalidações, a contagem dos cinco anos de validade do novo certificado a emitir é feita da seguinte forma: 

a) A partir da data de termo de validade do anterior certificado, se os conselheiros de segurança ou condutores tiverem frequen-
tado, durante os 12 meses imediatamente anteriores ao termo da validade do certificado, uma formação de reciclagem, com 
aprovação no correspondente exame; 

b) A partir da data do exame, se os conselheiros de segurança ou condutores tiverem frequentado uma formação de reciclagem, 
com aprovação no correspondente exame, antes dos 12 meses imediatamente anteriores ao termo da validade do certificado. 

30 - Uma vez ultrapassado o termo de validade do certificado, os conselheiros de segurança ou condutores terão de frequentar, salvo 
casos excecionais, um novo curso de formação inicial para obter a revalidação do respetivo certificado, sendo a validade do certifi-
cado contada a partir da data do exame com a conclusão de Apto. 

G) Disposições finais e transitórias 

31 - As entidades formadoras atualmente certificadas e os seus coordenadores pedagógicos dispõem do prazo de um ano para se 
conformarem com as disposições da presente deliberação. 

32 - O IMT, I.P., comunicará às entidades formadoras certificadas a data a partir da qual poderá ser implementado o registo na plata-
forma online dos processos individuais de cada candidato à certificação a que se refere o n.º 24. Até essa data, os processos de-
vem continuar a ser entregues em suporte papel. 

33 - É revogada a Deliberação n.º 517/2018, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 20 de abril de 2018. 

 

……de……… de 2020. - O Presidente do Conselho Diretivo, Eduardo Elísio Silva Peralta Feio. 

 

ANEXO I 
ESTRUTURA-TIPO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE SEGURANÇA 

 
MÓDULO 1 

SEGURANÇA DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 
 

CAP. 1 - CONSELHEIRO DE SEGURANÇA 
1. Introdução – objetivos da formação  
2. Referência histórica – legislação e sua evolução  
3. A importância dos conselheiros de segurança nas empresas  
4. Tarefas e responsabilidades do conselheiro de segurança  
5. Relatórios – anual de segurança e de acidente  

 
CAP. 2 - REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

1. Introdução – objetivo da regulamentação  
2. Organizações internacionais  
3. Regulamento Tipo – “Livro Laranja”  
4. Diferentes modos de transporte  

• Modo rodoviário - ADR  
• Modo ferroviário – RID  
• Modo marítimo – IMDG  
• Modo aéreo – IT da ICAO e DGR da IATA 
• Vias navegáveis interiores – ADN  
• Transporte multimodal  

5. Acordos de derrogação  
 

CAP. 3 - ESTRUTURA DA REGULAMENTAÇÃO 
1. Estrutura do ADR e do RID  
2. Disposições gerais, particulares e especiais  
3. Consultar o ADR e o RID – Quadros A e B – correlação com os capítulos e descodificação das colunas do Quadro A  
4. Principais definições  
5. Medidas transitórias mais relevantes  

 
CAP. 4 - OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES 

1. Expedidor  
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2. Transportador  
3. Embalador  
4. Carregador  
5. Enchedor  
6. Destinatário  
7. Descarregador  
8. Quadro sancionatório português  

• Autoridades competentes  
• Lista de controlo e categorias de risco 

 
CAP. 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS PERIGOSAS PARA TRANSPORTE 

1. Princípios da classificação das mercadorias perigosas  
2. As diferentes classes (1 a 9) – sua enumeração  
3. O nº ONU e o seu significado  

• Rubricas individuais e rubricas coletivas 
4. Os grupos de embalagem / grau de perigosidade  
5. Colunas no Quadro A pertinentes para a classificação  
6. Particularidades da classificação e exemplos de cada classe de perigo  
7. Classificação das matérias perigosas para o ambiente  
8. Classificação de matérias não enumeradas, incluindo soluções e misturas  
9. Os resíduos no ADR e no RID  
10. Outros sistemas de classificação  

• Manual de ensaios e critérios  
• Classificação de amostras  
• O sistema global harmonizado (GHS) e o Regulamento (CE) nº1272/2008 (CLP/CRE)  
• Fichas de dados de segurança  

 
CAP. 6 - MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS PERIGOSAS PARA TRANSPORTE 

1. Introdução  
2. Tipos de embalagem  

• Exemplos  
• Ensaios e aprovação  
• Marcação  
• Embalagens de socorro  

3. Grandes recipientes para granel – GRG  
• Exemplos  
• Ensaios e aprovação  
• Marcação  

4. Grandes embalagens  
• Exemplos  
• Ensaios e aprovação  
• Marcação  

5. Recipientes sob pressão  
• Diretiva e regulamentação nacional  
• Organismos notificados  
• Módulos de avaliação da conformidade 
• Conceção, fabricação e aprovação inicial  
• Marcações  
• Inspeções periódicas  

6. Contentores  
• Exemplos  
• Aprovação dos contentores para granel  

7. Cisternas  
• Exemplos  
• Equipamento de estrutura e equipamento de serviço  
• Competências e entidades envolvidas • Conceção, construção e aprovação 
• Inspeções periódicas  
• Código-cisterna, sua descodificação  

8. Marcações – chapa do fabricante e do organismo de inspeção 
9. As unidades móveis de fabrico de explosivos (MEMU)  

 
CAP. 7 - DOCUMENTAÇÃO 

1. Documento de transporte  
• Exemplos  
• Disposições especiais a constarem no documento de transporte  
• Menções a constarem no documento de transporte quando se está em presença de uma cadeia de transportes  

2. Certificado de carregamento do contentor (transporte marítimo)  
3. Instruções escritas – competências e modelo único  
4. Certificado de formação do condutor  
5. Certificado de aprovação do veículo  
6. Outros documentos  
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• Aprovações das autoridades competentes (classes 1 e 7)  
• Documento de identificação (tripulação) 

 
CAP. 8 - ETIQUETAGEM E SINALIZAÇÃO 

1. Introdução  
2. Etiquetagem e marcação dos volumes  

• Sobrembalagem 
3. Placas-etiquetas – veículos, cisternas e contentores  

• A sinalização das unidades de transporte de explosivos  
• A colocação de placas-etiquetas nos transportes da classe 7 

4. Sinalização dos veículos  
• Painéis laranja lisos – veículos de carga geral  
• Painéis laranja com números – cisternas, transporte a granel  
• Números de perigo  

5. Marcas  
• Marca para as matérias transportadas a quente  
• Marca para as matérias perigosas para o ambiente  
• Setas de orientação  
• Equipamentos sob fumigação  
• Marca para colocação em contentores ou veículos fechados (CV36)  
• Carga máxima de empilhamento  

 
CAP. 9 - EQUIPAMENTO DE BORDO 

1. Equipamento da tripulação  
2. Equipamento do veículo  
3. Extintores  
4. Equipamentos específicos  

 
CAP.10 - SEGURANÇA NO TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E MANUSEAMENTO DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

1. Transporte em volumes  
2. Transporte a granel  
3. Transporte em cisternas  
4. Limpeza e fumigação  
5. Interdições de carregamento em comum  
6. Obrigações da tripulação  
7. Estacionamento e vigilância dos veículos 
8. Operações de carregamento de volumes  
9. Regras aplicáveis ao enchimento para transportes a granel  
10. Operações de trasfega em cisternas  
11. Restrições em túneis  

• Determinação das categorias  
• Disposições relativas à sinalização rodoviária e à notificação das restrições  
• Inscrição do documento de transporte  

 
CAP.11 - ISENÇÕES 

1. Isenções ligadas à natureza do transporte – 1.1.3.1  
2. Isenções ligadas ao transporte de gases – 1.1.3.2  
3. Isenções ligadas ao transporte de carburantes líquidos – 1.1.3.3  
4. Isenções ligadas às embalagens vazias por limpar – 1.1.3.5  
5. Isenções ligadas às quantidades transportadas por unidade de transporte – 1.1.3.6  
6. Quantidades limitadas – Cap. 3.4  

• Obrigações dos expedidores  
• Embalagem em quantidades limitadas  
• Marcação de alguns veículos  

7. Quantidades excetuadas - Cap. 3.5  
• Menção no documento de transporte  
• Marcação  

8. Outras isenções  
• Critérios de classificação (Cap. 2.2)  
• Disposições especiais (Cap. 3.3)  
• Pilhas de lítio (1.1.3.7)  

 
CAP.12 - VEÍCULOS E SEUS EQUIPAMENTOS 

1. Classificação europeia de veículos  
2. Veículos para o transporte de mercadorias perigosas em volumes  
3. Veículos para o transporte de mercadorias perigosas em cisternas e para explosivos - Equipamentos dos veículos  
4. Prevenção de riscos de incêndio  

 
CAP.13 SEGURANÇA PÚBLICA 

1. Formação em matéria de segurança pública  
2. Planos de proteção física  
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3. Lista das mercadorias perigosas de alto risco  
 

MÓDULO 2  
ATIVIDADE DE TRANSPORTE 

 
CAP. 1 - REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE 

1. Licenciamento das empresas – legislação 
2. Quadro sancionatório  

 
CAP. 2 - REGULAMENTAÇÃO SOCIAL 

1. Legislação nacional – Regulamentos CE  
2. Especificidades aplicáveis às tripulações móveis  
3. Tacógrafos – tipos – veículos abrangidos/excluídos – homologação da instalação 
4. Tempos de condução e repouso  
5. Livretes de registo  
6. Quadro sancionatório  

 
CAP. 3 - CERTIFICAÇÃO DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS 

1. Legislação nacional – Diretiva CE  
2. Formação  
3. Certificados CAM e CQM  

 
CAP. 4 - OUTRA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

1. Código da Estrada  
2. Restrições à circulação  
3. Regras gerais de estacionamento e vigilância  
4. Pesos e dimensões dos veículos  

 
MÓDULO 3  

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DA CADEIA LOGÍSTICA 
 

CAP. 1 - SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 
1. Segurança na estiva e amarração da carga  
2. Movimentação de cargas  
3. Segurança rodoviária  
4. Regras no armazenamento de produtos químicos  
5. Riscos associados ao transporte e manipulação de produtos químicos  
6. Identificação dos riscos no transporte de mercadorias perigosas  

 
CAP. 2 - GESTÃO DA SEGURANÇA 

1. Relatórios de acidentes  
2. Análise de acidentes com matérias perigosas  
3. Intervenção de agentes externos  
4. Contenção de derrames  
5. Medidas de prevenção e segurança  
6. Acidentes mais frequentes no transporte de mercadorias perigosas  
7. Procedimentos de investigação de acidentes  

 
MÓDULO 4  

TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
1. Legislação  
2. Obrigações dos intervenientes na movimentação de resíduos  
3. Classificação de resíduos – Lista Europeia de Resíduos (LER) e pelo ADR  
4. Guias de acompanhamento de resíduos – eGAR 
5. Principais resíduos produzidos pelo sector dos transportes  
6. Transporte transfronteiriço de resíduos  

 
MÓDULO 5  

FERRAMENTAS DA QUALIDADE E FORMAÇÃO 
 

CAP. 1 - GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
1. Elaboração de procedimentos, de instruções de trabalho e de listas de controlo  
2. Plano de manutenção de equipamentos  
3. Plano de formação  
4. Controlo metrológico das cisternas e outros equipamentos  

 
CAP. 2 - COMPRAS E CONTRATOS 

1. Avaliação e seleção de fornecedores  
2. Especificações de compras  
3. Verificação dos produtos e serviços  
4. A subcontratação  
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CAP. 3 - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO 

1. Identificação das necessidades de formação  
2. Definição dos objetivos da formação  
3. Conteúdos da formação  
4. Organização das ações de formação  
5. Formação certificada  
6. Formação interna e contínua dos responsáveis e dos trabalhadores  
 

MÓDULO PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
1. A Convenção sobre o transporte internacional por caminho-de-ferro (COTIF)  
2. Formação do pessoal envolvido no transporte de mercadorias perigosas  
3. Medidas transitórias  
4. Responsabilidade dos intervenientes  

• Operador de vagão-cisterna  
• Operador de contentor-cisterna e cisterna desmontável  
• Gestor da infraestrutura ferroviária 

 Entidade responsável pela manutenção 
5. Derrogações  
6. Planos de emergência para as gares de triagem  
7. Restrições ao transporte impostas pelas autoridades competentes  
8. Isenções  
9. Utilização de vagões-cisternas  
10. Documentação  
11. Etiquetagem e sinalização  
12. Requisitos de construção, equipamentos, aprovação e inspeções de vagões-cisternas e vagões-bateria  
13. Prescrições relativas à carga, ao transporte, à descarga e ao manuseamento da carga 

 

 

ANEXO II 
ESTRUTURA-TIPO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE BASE DE CONDUTORES DE VEÍCULOS 

1. O QUE É O ADR  
a) Como se consulta o ADR  
b) Particularidades da regulamentação portuguesa  
c) Como funcionam as derrogações e os acordos de derrogação  
d) O que são os conselheiros de segurança e quais as suas funções numa empresa  
e) A formação de condutores e a sua importância para a segurança  

2. AS MERCADORIAS PERIGOSAS E OS SEUS RISCOS  
a) As classes de perigo para efeitos do transporte e classificações de perigo de outros domínios  
b) Os graus de perigo das mercadorias: categorias de transporte e grupos de embalagem  
c) Mercadorias perigosas para o meio ambiente  
d) Mercadorias perigosas de alto risco  

3. O MATERIAL QUE DEVE SER USADO PARA O TRANSPORTE  
a) Embalagens, definição, tipos/exemplos, marcação de aprovação  
b) Grandes Recipientes para Granel (GRG), definição, tipos/exemplos, marcação de aprovação e marcação de carga de empilhamento  
c) Grandes embalagens, definição, tipos/ /exemplos, marcação de aprovação  
d) Recipientes sob pressão, definição, tipos/exemplos, marcação de aprovação  
e) Contentores, definição, tipos/exemplos  
f) Veículos, veículos-cisternas, definições, tipos/exemplos  

4. COMO SINALIZAR O PERIGO NO TRANSPORTE  
a) Etiquetas de perigo, quais os modelos e as dimensões e como se colocam nos volumes 
b) Inscrição do nº ONU das mercadorias nos volumes  
c) Placas-etiquetas, o que são, quando são aplicáveis e como se colocam  
d) Painéis laranja lisos, quando se aplicam e como se colocam, exemplos com figuras  
e) Significado do nº de perigo e do nº ONU  
f) Painéis laranja com números, a sua colocação, exemplos com figuras  
g) Marca para as matérias transportadas a quente, o modelo e quando se aplica  
h) Marca para as matérias perigosas para o ambiente, o modelo e quando se aplica  

5. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
a) Documento de transporte, descrição pormenorizada dos elementos que tem de conter, ilustrada com exemplos  
b) Instruções escritas – modelo único para a tripulação do veículo  
c) Certificado de formação de condutores – em que casos é obrigatório, como se obtêm, formação de base e especializações, modelo de 
certificado e exemplos de preenchimento  
d) Certificado de aprovação de veículos-cisternas, de veículos para explosivos e para os MEMU – quando é aplicável e qual o modelo  
e) Outros documentos necessários em certas situações - derrogações, autorização especial de circulação emitida pelo IMT, autorizações es-
peciais para explosivos ou radioativos e guia de acompanhamento de resíduos  

6. QUAIS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIOS  
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a) Meios de extinção de incêndios – que extintores são necessários, quais as suas características e como se utilizam (instrução e exercícios 
práticos)  
b) Equipamentos obrigatórios por unidade de transporte, de acordo com as instruções escritas 
c) Equipamentos obrigatórios para os membros da tripulação  

7. O QUE SÃO AS ISENÇÕES E QUANDO É POSSÍVEL USÁ-LAS  
a) Isenções ligadas à natureza das operações de transporte (Subsecção 1.1.3.1)  
b) Isenções ligadas às quantidades transportadas por unidade de transporte (Subsecção 1.1.3.6), incluindo a interpretação do quadro. Des-
crição das prescrições que ficam dispensadas e das prescrições a cumprir  
c) Isenções relativas ao transporte de mercadorias perigosas embaladas em quantidades limitadas (Capítulo 3.4), incluindo a interpretação 
do quadro. Descrição das prescrições que ficam dispensadas e das prescrições a cumprir, designadamente a marca nos volumes  
d) Isenções relativas ao transporte de mercadorias perigosas embaladas em quantidades exceptuadas (Capítulo 3.5), incluindo a interpre-
tação do quadro. Descrição das prescrições que ficam dispensadas e das prescrições a cumprir, designadamente a marca nos volumes  

8. COMO PROCEDER NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E MANUSEAMENTO  
a) Cuidados no carregamento, na movimentação, na estiva e na descarga  
b) Proibições de carregamento em comum  
c) Limitações de carga por veículo para certas classes de perigo  

9. OS VEÍCULOS DE MERCADORIAS PERIGOSAS TÊM INFLUÊNCIA NA SEGURANÇA  
a) Estabilidade dos veículos em marcha e boa estiva das cargas  
b) Restrições à circulação e sinais de trânsito específicos para mercadorias perigosas  
c) Cuidados especiais na circulação em túneis – prevenção e procedimentos em caso de emergência  
d) Classificação e restrições em túneis  
e) Estacionamento em segurança  
f) Cuidados para impedir o roubo das mercadorias e dos veículos – prevenção do terrorismo  

10. QUAIS AS RESPONSABILIDADES DOS INTERVENIENTES NO TRANSPORTE  
a) Expedidor, carregador e enchedor  
b) Transportador e motorista  
c) Destinatário  

11. MEDIDAS TRANSITÓRIAS  
 

Em ANEXO, podem figurar exemplos da documentação de transporte e textos de apoio como desenvolvimento dos diversos capítulos do Manual. 

 

ANEXO III 
ESTRUTURA-TIPO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DA ESPECIALIZAÇÃO CISTERNAS 

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO  
a) O Acordo ADR  
b) Qual o papel do conselheiro de segurança  
c) A formação dos condutores (em ligação aos tipos de veículos conduzidos, bem como as especializações, destacando a especialização cis-
ternas)  
d) Classes de mercadorias perigosas e tipos de riscos  
e) Mercadorias de alto risco, prevenção do terrorismo  

2. AS CISTERNAS QUE SE USAM PARA O TRANSPORTE  
a) Cisternas (enquanto reservatórios), definição, tipos e exemplos  
b) Exigências relativas às cisternas, equipamentos (válvulas, etc.), esquema de uma cisterna  
c) Equipamentos de estrutura (anteparas, quebra-ondas, proteções)  
d) Equipamentos de serviço para os diferentes tipos de cisternas (cisternas sob pressão, cisternas atmosféricas)  
e) O código-cisterna – para que serve, descrição dos quatro elementos que o constituem e exemplos  
f) Processo de aprovação das cisternas, autoridades competentes e intervenção dos organismos de inspeção 
g) Ensaios iniciais e periódicos  
h) Marcação a constar na chapa de características das cisternas  

3. OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE EM CISTERNAS  
a) Identificação dos diferentes tipos de veículos, incluindo os MEMU 
b) Taxas de enchimento de reservatórios de cisternas para gases liquefeitos, meio cheios e meio vazios  
c) Inspeções, aprovação e autoridade competente  
d) Certificado de aprovação ADR, modelo, sua validade  
e) Exigências relativas aos veículos e aos seus equipamentos (equipamento elétrico, de travagem)  

4. A SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS COM PLACAS-ETIQUETAS E PAINÉIS LARANJA  
a) Placas-etiquetas, definição e sua colocação e respetivos pictogramas  
b) Significado do nº de perigo e do nº ONU  
c) Painéis laranja com números, a sua colocação, exemplos com figuras  
d) Marca para as matérias transportadas a quente (pictograma)  

5. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
a) Documento de transporte, descrição pormenorizada com exemplos de aplicação ao transporte em cisternas e ao caso particular das cis-
ternas vazias por limpar  
b) Instruções escritas, ficha única de segurança para a tripulação  
c) Certificado de formação de condutores, exemplos das diferentes situações em que é necessário o certificado e explicação dos diversos 
campos do modelo  
d) Certificado de aprovação ADR do veículo – campos mais importantes do modelo  

6. EQUIPAMENTOS A CONSTAREM A BORDO DOS VEÍCULOS  
a) Meios de extinção de incêndios  
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b) Equipamentos obrigatórios por unidade de transporte, de acordo com as instruções escritas 
c) Equipamentos destinados à tripulação  

7. PROCEDIMENTOS DE ENCHIMENTO E DESCARGA DE CISTERNAS  
a) Medidas a tomar antes, durante e depois do enchimento  
b) Regras a cumprir no transporte  
c) Medidas a tomar antes, durante e após a descarga  

8. SEGURANÇA NA CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS  
a) Movimento dos produtos líquidos dentro das cisternas  
b) Estabilidade na travagem e em curvas (com veículos rígidos, articulados, etc.)  
c) Carga e descarga dos diferentes compartimentos de uma cisterna  
d) Restrições à circulação  
e) Circulação em túneis  

Em ANEXO, podem figurar exemplos da documentação de transporte e textos de apoio como desenvolvimento dos diversos capítulos do Manual. 
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####################################################################################################### 

TEXTOS DE REFERÊNCIA 

 

PORTARIA N.º 851/2010, de 6 de setembro 

 

O novo regime de certificação de entidades formadoras tem por base os princípios estabelecidos no acordo de concertação social sobre a reforma da 
formação profissional, orientados para a melhoria da qualidade da formação através do reforço da capacidade das entidades formadoras e do acom-
panhamento regular da sua actividade. 

A certificação das entidades formadoras é um requisito essencial para efeito de acesso a financiamento público da respectiva actividade formativa, 
bem como para considerar certificada a formação profissional que aquelas realizam, e confere, ainda, tratamento fiscal especial ao preço da forma-
ção no imposto de valor acrescentado e no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. 

Promove-se o reforço da capacidade das entidades formadoras, cuja certificação depende de as mesmas disporem de estruturas com recursos hu-
manos, instalações e equipamentos adequados e terem competências necessárias ao desenvolvimento das actividades formativas. As entidades 
formadoras, uma vez obtida a certificação, devem manter as estruturas e as competências necessárias, bem como desenvolver as actividades forma-
tivas de acordo com as competências que foram objecto de certificação. 

Simplifica-se o regime actual de acreditação, por domínios de intervenção do ciclo formativo, passando a ser concedida uma certificação global para a 
intervenção formativa. Por outro lado, a certificação passa a ser concedida por áreas de educação e formação determinadas. 

O regime de acreditação sujeito a prazos de validade e a renovação é substituído por um sistema de certificação sem prazo em que a actividade das 
entidades formadoras é regularmente acompanhada através de auditorias, a cargo de auditores externos qualificados, que estimulam a melhoria 
gradual da respectiva actividade, mas na sequência das quais as situações de incumprimento detectadas podem dar lugar à revogação da certificação. 

O processo de certificação é clarificado e simplificado, através da definição de requisitos mais precisos, que a Direcção-Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho, na qualidade de entidade certificadora, concretiza e publicita. Ao mesmo tempo, a entidade certificadora criará os dispositivos 
necessários à apresentação dos pedidos de certificação através de meio informático. 

O processo de certificação de entidades formadoras passa a estar sujeito a taxas que correspondam ao custo dos serviços prestados pela Administra-
ção. 

Assegura-se a divulgação do estatuto de entidade formadora certificada e da respectiva oferta formativa, nomeadamente através da utilização do 
correspondente logótipo e da divulgação em sítio da Internet, para salvaguardar os interesses dos formandos e de outros beneficiários da respectiva 
actividade. 

Finalmente, o acompanhamento do sistema de certificação de entidades formadoras é efectivado por um conselho, de composição tripartida, de 
modo a contribuir para a melhoria gradual do funcionamento do mesmo, e uma comissão técnica que assegura a articulação entre entidades públi-
cas, nomeadamente, para a partilha de informação relevante relativa a entidades formadoras certificadas e a optimização de recursos disponíveis. 

O projecto de portaria foi publicado, para apreciação pública, na separata do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 5, de 9 de Agosto de 2007. Foram 
ponderadas as apreciações das associações sindicais e das associações de empregadores, tendo sido alterados e clarificados diversos aspectos. Foram 
também ouvidos os parceiros sociais em sede de Conselho Nacional da Formação Profissional. 

Assim: 

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, manda o Governo, pelas Ministras do Trabalho e da Solidariedade 
Social e da Educação, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objecto e âmbito 

1 - O presente diploma regula o sistema de certificação de entidades formadoras previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 
de Dezembro. 

2 - A certificação é concedida por áreas de educação e formação em que a entidade formadora desenvolve a sua actividade. 

 

Artigo 2.º 

Objectivos 

Constituem objectivos do sistema de certificação de entidades formadoras: 

a) Promover a qualidade e a credibilização da actividade das entidades formadoras que operam no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações; 

b) Contribuir para que o financiamento das actividades formativas tenha em conta a qualidade da formação ministrada e os seus resultados. 

 

Artigo 3.º 
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Conceitos 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 

a) «Área de educação e formação» o conjunto de programas de educação e formação, agrupados em função da semelhança dos seus conteúdos 
principais; 

b) «Auditoria» o processo de verificação da conformidade da actuação das entidades requerentes da certificação e das certificadas, face aos requisi-
tos e deveres estabelecidos na presente portaria; 

c) «Certificação de entidade formadora» o acto de reconhecimento formal de que uma entidade detém competências, meios e recursos adequados 
para desenvolver actividades formativas em determinadas áreas de educação e formação, de acordo com o estabelecido na presente portaria; 

d) «Entidade formadora certificada» a entidade dotada de recursos e capacidade técnica e organizativa para desenvolver processos associados à 
formação, objecto de avaliação e reconhecimento oficiais de acordo com o estabelecido na presente portaria; 

e) «Referencial de qualidade» o conjunto de requisitos de certificação da entidade formadora que definem condições relativas à intervenção da 
mesma no âmbito para que é certificada. 

Artigo 4.º 

Destinatários 

Pode requerer a certificação qualquer entidade pública ou privada, nomeadamente, do âmbito educativo, científico ou tecnológico, que desenvolva 
actividades formativas, salvo se estas corresponderem às previstas na respectiva lei orgânica, diploma de criação, homologação, autorização de fun-
cionamento ou outro regime especial aplicável. 

 

Artigo 5.º 

Requisitos prévios da certificação 

1 - Apenas pode obter a certificação a entidade formadora que, prévia e cumulativamente, satisfaça o cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) Encontrar-se regularmente constituída e devidamente registada; 

b) Não se encontrar em situação de suspensão ou interdição do exercício da sua actividade na sequência de decisão judicial ou administrativa; 

c) Ter as suas situações tributária e contributiva regularizadas, respectivamente, perante a administração fiscal e a segurança social; 

d) Inexistência de situações por regularizar respeitantes a dívidas ou restituições referentes a apoios financeiros comunitários ou nacionais, independentemen-
te da sua natureza ou objectivos. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entidade formadora que tenha sido condenada pela prática de um crime punível nos termos do 
Código Penal ou em legislação avulsa no cumprimento efectivo de uma pena de multa apenas pode obter a certificação, após o decurso do prazo de 
um ano contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. 

3 - As fontes de verificação do cumprimento dos requisitos referidos nos números anteriores constam do anexo I da presente portaria, fazendo parte 
integrante da mesma. 

 

Artigo 6.º 

Entidade certificadora 

1 - A certificação das entidades formadoras é assegurada pelo serviço central competente do ministério responsável pela área da formação profissio-
nal. 

2 - No âmbito do desenvolvimento, monitorização e regulação do sistema de certificação, compete à entidade certificadora, nomeadamente: 

a) Definir e desenvolver as metodologias, os instrumentos e os procedimentos que assegurem o funcionamento do sistema de certificação das enti-
dades formadoras; 

b) Definir indicadores de avaliação qualitativa do desempenho das entidades formadoras certificadas; 

c) Informar as entidades requerentes sobre a organização do respectivo processo de certificação; 

d) Desenvolver um sistema de informação relativo ao processo de certificação; 

e) Desenvolver um processo de articulação entre as diferentes sedes e fontes de informação, de forma a assegurar a integração num único sistema 
de informação sobre todas as entidades formadoras certificadas; 

f) Gerir e tratar a informação relativa ao sistema de certificação de entidades formadoras; 

g) Promover as acções necessárias para a avaliação externa do sistema; 

h) Promover as acções necessárias ao acompanhamento, monitorização, regulação e garantia de qualidade do sistema. 

 

Artigo 7.º 
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Referencial de qualidade da certificação de entidade formadora 

1 - A certificação assegura que a entidade formadora satisfaz os requisitos do referencial de qualidade no que respeita a: 

a) Estrutura e organização internas; 

b) Processos no desenvolvimento da formação; 

c) Resultados e melhoria contínua. 

2 - Os requisitos do referencial de qualidade da certificação de entidade formadora, os critérios de apreciação e as fontes de verificação constam do 
anexo II da presente portaria e fazem parte integrante da mesma. 

3 - A entidade certificadora publicita no sítio da Internet esclarecimentos adicionais dos aspectos referidos no número anterior. 

 

Artigo 8.º 

Manutenção dos requisitos da certificação 

A entidade formadora certificada deve manter os requisitos da certificação referidos nos artigos 5.º e 7.º e desenvolver as actividades formativas de 
acordo com as competências que foram objecto de certificação, bem como cumprir os contratos de formação celebrados. 

 

Artigo 9.º 

Certificado 

A certificação da entidade formadora é comprovada mediante a emissão do respectivo certificado de acordo com modelo a disponibilizar no sítio da 
Internet da entidade certificadora, após aprovação dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da educação e da formação profissional. 

 

Artigo 10.º 

Procedimento de certificação 

1 - O requerimento de certificação é apresentado pelo legal representante da entidade formadora por via electrónica e de acordo com informação 
disponibilizada no sítio da Internet da entidade certificadora, devendo o mesmo identificar as áreas de educação e formação em que pretende exer-
cer a actividade formativa, de acordo com o consignado no n.º 2 do artigo 1.º 

2 - A certificação pode ser alargada, a pedido da entidade formadora, a outras áreas de educação e formação. 

3 - A certificação pode ser transmitida para outra entidade no caso de esta adquirir, nos termos legais e a qualquer título, a estrutura e a organização 
internas que fundamentaram a certificação entretanto concedida. 

4 - O pedido de transmissão da certificação deve igualmente ser requerido à entidade certificadora, acompanhada de prova da aquisição da estrutura 
e da organização internas, para efeitos de verificação e posterior decisão. 

5 - O cumprimento dos requisitos quer de certificação quer daqueles que se reportam a um eventual pedido do seu alargamento a outras áreas de 
educação e formação quer ainda dos que respeitem a uma eventual pretensão de transmissão para outra entidade, caso não possam ser provados 
documentalmente, são verificados nas instalações do requerente, sendo aplicável o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo seguinte. 

 

Artigo 11.º 

Auditorias 

1 - A actividade da entidade formadora certificada é objecto de auditoria que incide sobre a manutenção do cumprimento dos requisitos prévios de 
acesso à certificação e dos que respeitam ao referencial de qualidade estabelecidos na presente portaria. 

2 - A auditoria incide, ainda, quando aplicável, sobre a conformidade da oferta formativa da entidade certificada com os referenciais constantes do 
Catálogo Nacional de Qualificações. 

3 - A entidade certificadora pode, a todo o tempo, determinar a realização de auditorias com base em indícios de incumprimento do referencial de 
qualidade estabelecido na presente portaria, informando previamente a entidade formadora dessa determinação. 

4 - As auditorias são realizadas por trabalhadores da entidade certificadora ou por auditores externos que prestem serviço a empresa especializada e 
contratada para o efeito pela entidade certificadora. 

5 - No âmbito da realização da auditoria e sempre que o auditor entenda que tal se mostre necessário ao desempenho das suas funções, pode o mesmo: 

a) Aceder aos serviços e instalações de entidade auditada; 

b) Utilizar instalações de entidade auditada adequadas ao exercício das suas funções em condições de dignidade e eficácia; 

c) Obter a colaboração necessária por parte de quem preste trabalho à entidade auditada; 

d) Examinar quaisquer elementos indispensáveis sobre assuntos de interesse para o exercício das suas funções, em poder da entidade auditada. 
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Artigo 12.º 

Auditores 

1 - Os auditores devem ter formação de nível superior e experiência profissional específica de, pelo menos, três anos. 

2 - A experiência profissional referida no número anterior deve respeitar a auditorias de qualidade ou gestão e organização da formação. 

3 - Os auditores devem ter formação específica em auditorias de qualidade ou gestão e organização da formação e no referencial de qualidade do 
sistema de certificação, nos termos que venham a ser definidos pela entidade certificadora. 

 

Artigo 13.º 

Taxas 

1 - A certificação de entidade formadora, o alargamento da certificação a outras áreas de educação e formação e o pedido de transmissão da certifi-
cação estão sujeitos ao pagamento de uma taxa, a efectuar pela entidade requerente após o respectivo requerimento. 

2 - As auditorias a que se referem o n.º 1 do artigo 11.º e o n.º 3 do artigo 16.º estão sujeitas ao pagamento de uma taxa a liquidar antes da sua reali-
zação. 

3 - A taxa deve ser paga no prazo de oito dias após a notificação da entidade formadora por parte da entidade certificadora. 

4 - O acto sujeito a taxa não é praticado se esta não for paga no prazo indicado pela entidade certificadora, valendo, no caso de auditoria, como opo-
sição por parte da entidade formadora à realização da mesma. 

 

Artigo 14.º 

Divulgação 

1 - A entidade certificadora disponibiliza o logótipo de entidade formadora certificada e as regras da sua utilização, que esta deve adoptar na publici-
tação da actividade formativa. 

2 - A entidade certificadora assegura a divulgação, por áreas de educação e formação, de entidades formadoras certificadas. 

3 - As entidades formadoras certificadas devem registar e manter actualizada a oferta formativa no sítio da Internet indicado pela entidade certifica-
dora. 

4 - A entidade formadora certificada deve assegurar que a divulgação da oferta formativa contenha informação clara e detalhada. 

 

Artigo 15.º 

Avaliação do desempenho de entidade formadora certificada 

1 - O desempenho da actividade da entidade formadora certificada é objecto de avaliação, a ser aferida de acordo com indicadores relativos a: 

a) Estrutura e organização internas, compreendendo aspectos relativos a recursos humanos e materiais e a capacidade financeira; 

b) Qualidade do serviço de formação, compreendendo aspectos de avaliação interna e externa; 

c) Resultados da actividade formativa. 

2 - A entidade certificadora publica, no sítio da Internet, os indicadores referidos no número anterior. 

3 - A entidade formadora certificada realiza anualmente um processo de auto-avaliação com base nos indicadores referidos no n.º 1 e disponibiliza 
informação à entidade certificadora sobre os resultados do mesmo, por via electrónica. 

4 - A informação a que se refere o número anterior visa a melhoria contínua da entidade formadora certificada, bem como o acompanhamento e 
monitorização do seu desempenho, contribuindo, igualmente, para a preparação do procedimento de auditoria pela entidade certificadora. 

 

Artigo 16.º 

Revogação e caducidade da certificação 

1 - O incumprimento dos requisitos prévios ou dos que se reportam ao referencial de qualidade ou, ainda, de algum dos deveres da entidade forma-
dora certificada estabelecidos na presente portaria determina, conforme a gravidade das situações e a possibilidade da sua regularização, a revoga-
ção total ou parcial da certificação, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 - Quando a situação de incumprimento não corresponda a irregularidade já verificada em auditoria anterior e a sua regularização seja possível, é 
concedido à entidade formadora, a pedido desta, um prazo até 120 dias consecutivos para que a regularize, suspendendo-se o prazo para a decisão. 

3 - A regularização da situação referida no número anterior é verificada mediante auditoria quando a mesma não possa ser comprovada de outro 
modo. 

4 - Nas situações de incumprimento a que se refere o n.º 2, a revogação da certificação só é proferida quando a entidade formadora certificada não 
regularize a situação que lhe deu origem, dentro do prazo que para o efeito lhe foi concedido. 
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5 - A oposição por parte da entidade formadora à realização de eventual auditoria determinada pela entidade certificadora, nos termos do n.º 2, dá 
lugar à revogação da certificação. 

6 - A caducidade da certificação ocorre quando se verifique alguma das seguintes situações: 

a) Extinção da entidade formadora certificada sem que haja transmissão da certificação para outra entidade nos termos da presente portaria; 

b) Ausência de actividade formativa em dois anos consecutivos. 

7 - A entidade formadora deve comunicar à entidade certificadora, previamente e sempre que possível, a data e o motivo da sua extinção. 

8 - É da competência da entidade certificadora proceder à revogação da certificação ou declarar a respectiva caducidade de acordo com os números 
anteriores, bem como proceder à respectiva divulgação. 

 

Artigo 17.º 

Acompanhamento da certificação de entidades formadoras 

O acompanhamento do procedimento de certificação das entidades formadoras é assegurado por um conselho de acompanhamento e por uma 
comissão técnica que funcionam junto da entidade certificadora. 

 

Artigo 18.º 

Conselho de acompanhamento da certificação 

1 - O conselho de acompanhamento da certificação de entidades formadoras é um órgão de natureza consultiva, ao qual compete formu lar  

 

sugestões com vista à melhoria das actividades, apreciando, designadamente: 

a) O plano e o relatório anuais de actividades no domínio da certificação de entidades formadoras; 

b) Os esclarecimentos adicionais da entidade certificadora ao referencial de qualidade da certificação de entidade formadora; 

c) Os indicadores de avaliação qualitativa do desempenho de entidades formadoras certificadas; 

d) Os procedimentos para a avaliação externa do sistema de certificação de entidades formadoras. 

2 - Integram o conselho de acompanhamento: 

a) Dois representantes da entidade certificadora, que preside, tendo o respectivo presidente voto de qualidade; 

b) Um representante da Agência Nacional para a Qualificação, I. P.; 

c) Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.; 

d) Um representante do Programa Operacional Potencial Humano; 

e) Um representante do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; 

f) Dois especialistas indicados por cada uma das confederações sindicais; 

g) Um especialista indicado por cada uma das confederações patronais. 

3 - Podem ainda participar nas reuniões do conselho de acompanhamento até três peritos independentes, indicados pela entidade certificadora, 
podendo igualmente participar, como observadores, um representante de cada uma das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

4 - O conselho de acompanhamento reúne semestralmente e sempre que o presidente o convoque, por iniciativa própria ou de dois terços dos seus 
membros. 

5 - O conselho de acompanhamento aprova o seu regulamento interno. 

 

Artigo 19.º 

Comissão técnica de acompanhamento da certificação 

1 - Compete à comissão técnica de acompanhamento da certificação assegurar a articulação entre as entidades públicas nela representadas no que 
respeita à certificação de entidades formadoras, nomeadamente, a partilha de informação relevante e a optimização de recursos disponíveis. 

2 - A comissão técnica é constituída por um representante de cada uma das entidades públicas representadas no conselho de acompanhamento e 
coordenada pelo representante da entidade certificadora. 

3 - A comissão técnica reúne de dois em dois meses, ou a pedido de qualquer um dos seus membros. 

 

Artigo 20.º 

Norma revogatória 
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É revogada a Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto. 

 

Artigo 21.º 

Norma transitória 

1 - A acreditação de entidade formadora, ao abrigo da legislação agora revogada, cujo prazo de validade esteja em curso à data da publicação da 
presente portaria, deixa de estar sujeita a período de validade. 

2 - Os pedidos de acreditação, incluindo os de entidades cuja acreditação tenha entretanto caducado, apresentados antes da entrada em vigor da 
presente portaria e que ainda não tenham sido objecto de decisão final são regulados pela legislação agora revogada, sendo aplicável, no caso dos 
que obtenham decisão favorável, o disposto no número anterior. 

3 - As entidades formadoras a que se referem os números anteriores devem requerer a respectiva certificação em prazos estabelecidos pela entidade 
certificadora e divulgados através do respectivo sítio da Internet. 

4 - A entidade formadora que tenha requerido a sua certificação de acordo com o número anterior mantém a acreditação até à decisão do pedido. 

5 - No caso de entidade formadora que não requeira a certificação no prazo estabelecido de acordo com o n.º 3, a respectiva acreditação caduca no 
termo do referido prazo. 

6 - A entidade certificadora assegura que o procedimento referido no n.º 3 é desenvolvido durante o período de 18 meses a contar da entrada em 
vigor da presente portaria. 

7 - Uma vez criados os dispositivos necessários para o efeito, a entidade certificadora divulga, por despacho publicado no Diário da República e atra-
vés do respectivo sítio da Internet, a data a partir da qual os requerimentos de certificação passam a ser apresentados por via electrónica. 

 

Artigo 22.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor 60 dias após a sua publicação. 

 

A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Maria Helena dos Santos André, em 18 de Agosto de 2010. - A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar, em 27 de Agosto de 2010. 

 

 

ANEXO I 

Requisitos prévios da certificação 

(n.º 1 do artigo 5.º da portaria) 

Alínea a) 

Fontes de verificação 

Pessoa colectiva: cartão da empresa, ou cartão de pessoa colectiva, ou cartão de identificação de pessoa colectiva; no caso de associação de empre-
gadores ou associação sindical, registo dos estatutos pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 

Pessoa singular: bilhete de identidade ou cartão de cidadão. 

Alínea b) 

Fontes de verificação 

Declaração do requerente, certificado de registo criminal e registo individual dos sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações laborais, da Autori-
dade para as Condições de Trabalho. 

Alínea c) 

Fontes de verificação 

Certidões comprovativas de situações tributária e contributiva regularizadas perante a administração tributária e a segurança social. São dispensadas 
as certidões se a entidade der consentimento para a consulta das suas situações tributária e contributiva nos sítios da Internet das declarações elec-
trónicas e do serviço segurança social directa. 

Alínea d) 

Fontes de verificação 

Declaração do requerente e registos das entidades financiadoras. 

 

ANEXO II 
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Referencial de qualidade da certificação de entidade formadora 

(artigo 7.º da portaria) 

I - Requisitos de estrutura e organização internas 

1 - Recursos humanos. - A entidade deve assegurar a existência de recursos humanos em número e com as competências adequadas às actividades 
formativas a desenvolver de acordo com as áreas de educação e formação requeridas para certificação, com os seguintes requisitos mínimos: 

a) Um gestor de formação com habilitação de nível superior e experiência profissional ou formação adequada, que seja responsável pela política de 
formação, pelo planeamento, execução, acompanhamento, controlo e avaliação do plano de actividades, pela gestão dos recursos afectos à activida-
de formativa, pelas relações externas respeitantes à mesma, que exerça as funções a tempo completo ou assegure todo o período de funcionamento 
da entidade, ao abrigo de vínculo contratual; 

b) Um coordenador pedagógico com habilitação de nível superior e experiência profissional ou formação adequada, que assegure o apoio à gestão da 
formação, o acompanhamento pedagógico de acções de formação, a articulação com formadores e outros agentes envolvidos no processo formativo, 
que preste regularmente funções ao abrigo de vínculo contratual; 

c) Formadores com formação científica ou técnica e pedagógica adequadas para cada área de educação e formação para a qual solicite certificação. 
Pelo menos metade das horas anuais de formação deve ser assegurada por formadores com experiência profissional mínima de três anos adequada 
para a área em que a formação se desenvolve; 

d) Outros agentes envolvidos no processo formativo, nomeadamente tutores e mediadores, com qualificações adequadas às modalidades, formas de 
organização e destinatários da formação; 

e) Colaborador que assegure o atendimento diário, a tempo completo, em qualquer estabelecimento em que ocorra contacto directo com o público; 

f) Colaborador qualificado ou recurso a prestação de serviço para assegurar a contabilidade organizada segundo o POC aplicável. 

Para a forma de organização de formação a distância, a entidade deverá ainda dispor de um colaborador com formação ou experiência profissional 
mínima de um ano, designadamente em organização ou gestão de um dispositivo de formação a distância, estratégias pedagógicas e programas de 
formação a distância e sua implementação ou métodos e técnicas de tutoria em contexto de formação a distância. 

No caso do gestor de formação: 

a) Considera-se experiência profissional adequada três anos de funções técnicas na área da gestão e organização da formação; 

b) Considera-se formação adequada a formação na área da gestão e organização da formação e, eventualmente, na área pedagógica, com duração 
mínima de 150 horas. 

No caso do coordenador pedagógico: 

a) Considera-se experiência profissional adequada três anos de funções no desenvolvimento de actividades pedagógicas; 

b) Considera-se formação adequada a profissionalização no ensino ou outra formação pedagógica com duração mínima de 150 horas. 

As funções de gestão de formação e de coordenação pedagógica podem ser exercidas em acumulação, desde que sejam respeitados os requisitos 
previstos para cada uma das funções e que não seja afectado o exercício das funções previstas. 

Fontes de verificação: curriculum vitae; certificado de habilitações e de formação profissional; contrato escrito constitutivo do vínculo contratual. 

2 - Espaços e equipamentos. - A entidade deve assegurar a existência de instalações específicas, coincidentes ou não com a sua sede social, e equi-
pamentos adequados às intervenções a desenvolver, de acordo com a especificidade da área de educação e formação. As instalações e os equipa-
mentos podem ser propriedade da entidade, locados ou cedidos, ou ainda pertencentes a empresa ou outra organização a que a entidade preste 
serviços de formação, e devem ter os seguintes requisitos mínimos: 

a) Espaços de atendimento ao público com as seguintes características: 

Identificação da entidade e horário de atendimento visíveis do exterior; 

Área e mobiliário adequados ao atendimento com comodidade e privacidade. 

A entidade formadora cuja actividade se dirija apenas a outras empresas ou organizações deve assegurar a existência de um local de atendimento de 
clientes, devidamente identificado. 

b) Salas de formação teórica com as seguintes características: 

Área útil de 2 m2 por formando; 

Condições ambientais adequadas (luminosidade, temperatura, ventilação e insonorização); 

Condições de higiene e segurança; 

Salas equipadas de forma a permitir o uso de equipamentos de apoio, tais como: vídeo projector, computador, retroprojector, quadro, tele- visão, 
câmara de vídeo; 

Mobiliário adequado, suficiente e em boas condições de conservação. 

c) Às salas de formação em informática aplica-se o previsto no ponto anterior com as seguintes especificidades: 

Área útil de 3 m2 por formando; 



CNTMP/2020/14 
19.10.2020 

Salas equipadas de forma a permitir o uso de equipamentos de apoio tais como: painel de projecção, computadores (um computador por cada dois 
formandos e um computador para o formador), monitores policromáticos, impressoras; 

Computadores equipados com software específico para as áreas a desenvolver; 

Ligações em rede local e acesso à Internet. 

d) Os espaços e equipamentos para a componente prática devem ter em conta os requisitos previstos na legislação específica existente. Em casos de 
especial relevância e na ausência de legislação, os requisitos dos espaços e equipamentos podem ser determinados pela entidade certificadora, no-
meadamente, com base nas melhores práticas observadas tendo em conta os resultados da formação, ouvido o correspondente conselho sectorial 
para a qualificação. 

e) Instalações sanitárias com compartimentos proporcionais ao número de formandos e diferenciados por sexo, localizadas de modo a não perturba-
rem o funcionamento dos espaços de formação. 

Os acessos aos edifícios, os espaços de atendimento do público, as salas de formação teórica ou de formação em informática, os espaços para a com-
ponente prática e as instalações sanitárias para uso de formandos devem satisfazer os requisitos de acessibilidade a pessoas com necessidades espe-
ciais exigidos pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, a partir dos prazos estabelecidos neste diploma. 

O disposto na alínea e) é aplicável a entidades formadoras já existentes, decorrido o prazo de dois anos após a entrada em vigor da presente portaria. 

Em acção promovida por entidade distinta da entidade formadora, os requisitos relativos a instalações referidos nas alíneas b) a e) são dispensados 
quando a sua aplicação for manifestamente inviável. Neste caso, a entidade promotora deve comunicar à entidade formadora, por escrito, os moti-
vos que impossibilitam a aplicação dos referidos requisitos. 

Fontes de verificação: verificação in loco de instalações e equipamentos; documentos comprovativos de que a entidade é proprietária, locatária ou 
está autorizada a usar esses bens; prova da data de início da construção do edifício em que a entidade formadora tenha instalações de formação, 
para determinar o regime de acessibilidade aplicável. 

 

II - Requisitos de processos no desenvolvimento da formação 

1 - Planificação e gestão da actividade formativa. - A entidade deve elaborar o plano de actividades com regularidade anual, que demonstre compe-
tências de planeamento da sua actividade formativa, e que integre nomeadamente os seguintes elementos: 

a) Caracterização da entidade e da sua actividade; 

b) Projectos a desenvolver em coerência com a estratégia e o contexto de actuação, respondendo a necessidades territoriais e sectoriais; 

c) Objectivos e resultados a alcançar, com os respectivos indicadores de acompanhamento; 

d) Recursos humanos e materiais a afectar aos projectos, tendo em conta as áreas de educação e formação; 

e) Parcerias e protocolos. 

O plano de actividades é avaliado de acordo com os seguintes critérios: 

a) Fundamentação dos projectos a desenvolver e coerência dos mesmos; 

b) Adequação dos objectivos e respectivos indicadores de acompanhamento; 

c) Adequação dos recursos humanos e materiais a afectar aos projectos tendo em conta as áreas de educação e formação envolvidas; 

d) Definição clara das responsabilidades e tarefas estabelecidas no âmbito de parcerias ou protocolos celebrados com outras entidades. 

Fontes de verificação: plano de actividades; plano de formação; levantamento de necessidades; estudos; parcerias e protocolos. 

2 - Concepção e desenvolvimento da actividade formativa. -A entidade deve demonstrar que as acções de formação que desenvolve são adequadas aos 
objectivos e destinatários da formação e se estruturam com base nas seguintes fases: 

a) Definição das competências a desenvolver pelos formandos; 

b) Definição dos objectivos de aprendizagem a atingir pelos formandos; 

c) Definição dos itinerários de aprendizagem com a identificação dos módulos e sua sequência pedagógica no programa de formação; 

d) Identificação e aplicação de estratégias de aprendizagem baseadas em métodos, actividades e recursos técnico-pedagógicos; 

e) Identificação e aplicação da metodologia e instrumentos de selecção de formandos e formadores (quando aplicável); 

f) Identificação e aplicação da metodologia e instrumentos de acompanhamento a utilizar durante e após a formação nomeadamente de empregabi-
lidade e inserção profissional; 

g) Identificação e aplicação das metodologias e instrumentos de avaliação da aprendizagem e de satisfação da formação; 

h) Identificação e aplicação de critérios de selecção das entidades receptoras de formandos para o desenvolvimento da formação prática em contex-
to de trabalho (quando aplicável); 

i) Definição e aplicação de planos pedagógicos de formação prática em contexto de trabalho, que contemplem os mecanismos de acompanhamento 
e avaliação dos estágios (quando aplicável). 

O disposto nas alíneas a), b) e c), quando se trate de formação inserida no Catálogo Nacional de Qualificações, terá por base os respectivos referenci-
ais de formação. 
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Para a forma de organização de formação a distância a entidade deve assegurar ainda: 

a) Conteúdos de aprendizagem estruturados segundo as normas internacionais específicas que evidenciem, nomeadamente, autonomia, interactivi-
dade e navegabilidade interna; 

b) Um sistema de tutoria activa; 

c) Controlo da evolução da aprendizagem pelo formando através do retorno dos resultados da avaliação. 

A entidade deve demonstrar que concebe ou adequa recursos técnico-pedagógicos para acções de formação que desenvolve, que serão avaliados ao 
nível de: 

a) Organização da informação, tendo em conta a clareza da estrutura e a organização e homogeneidade dos conteúdos; 

b) Apresentação, atractividade e legibilidade; 

c) Facilidade de utilização; 

d) Identificação das fontes utilizadas e aconselhadas. 

Fontes de verificação: programas de formação; planos de sessão e outros instrumentos técnicos; recursos técnico-pedagógicos; dossier técnico-
pedagógico; relatórios de selecção; relatórios de acompanhamento e avaliação; relatórios de estágio; dispositivo de formação, plataforma tecnológi-
ca, eventuais protocolos ou contratos no caso da formação a distância. 

3 - Regras de funcionamento aplicadas à actividade formativa. - A entidade deve elaborar e disponibilizar as regras de funcionamento aplicáveis à sua 
actividade formativa, que refiram com clareza os seguintes elementos: 

a) Requisitos de acesso e formas de inscrição; 

b) Critérios e métodos de selecção de formandos; 

c) Condições de funcionamento da actividade formativa, nomeadamente definição e alteração de horários, locais e cronograma, interrupções e pos-
sibilidade de repetição de cursos, pagamentos e devoluções; 

d) Deveres de assiduidade; 

e) Critérios e métodos de avaliação da formação; 

f) Descrição genérica de funções e responsabilidades; 

g) Procedimento de tratamento de reclamações. 

No caso de formação a distância, o regulamento deve ainda regular os serviços pedagógicos e as actividades desempenhadas pelos tutores, bem 
como o trabalho individual e em equipa dos formandos, caso se aplique. 

A entidade deve assegurar a divulgação do regulamento de funcionamento a clientes, colaboradores e outros agentes. Quando a formação é dirigida ao 
público em geral, o regulamento deve estar acessível no local de atendimento, ou na plataforma tecnológica para intervenções de formação a distância. 

Fontes de verificação: regulamento de funcionamento da formação; suportes de divulgação; sítio da Internet. 

4 - Dossier técnico-pedagógico. - A entidade deve elaborar um dossier técnico-pedagógico por cada acção de formação, que deve conter, nomeada-
mente, a seguinte informação: 

a) Programa de formação; que inclua informação sobre objectivos gerais e específicos, destinatários, modalidade e forma de organização da forma-
ção, metodologias de formação, critérios e metodologias de avaliação, conteúdos programáticos, carga horária, recursos pedagógicos e espaços; 

b) Cronograma; 

c) Regulamento de desenvolvimento da formação; 

d) Identificação da documentação de apoio e dos meios áudio-visuais utilizados; 

e) Identificação do coordenador, dos formadores e outros agentes; 

f) Fichas de inscrição dos formandos, ou lista nominativa em caso de designação pelo empregador; 

g) Registos e resultados do processo de selecção, quando aplicável; 

h) Registos do processo de substituição, quando aplicável; 

i) Contratos de formação com os formandos e contratos com os formadores, quando aplicável; 

j) Planos de sessão; 

l) Sumários das sessões e registos de assiduidade; 

m) Provas, testes e relatórios de trabalhos e estágios realizados, quando aplicável; 

n) Registos e resultados da avaliação da aprendizagem; 

o) Registo da classificação final, quando aplicável; 

p) Registos e resultados da avaliação de desempenho dos formadores, coordenadores e outros agentes; 

q) Registos e resultados da avaliação de satisfação dos formandos; 
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r) Registos de ocorrências; 

s) Comprovativo de entrega dos certificados aos formandos; 

t) Relatório final de avaliação da acção; 

u) Relatórios de acompanhamento e de avaliação de estágios, quando aplicável; 

v) Resultados do processo de selecção de entidades receptoras de estagiários, quando aplicável; 

x) Actividades de promoção da empregabilidade dos formandos, quando aplicável; 

z) Relatórios, actas de reunião ou outros documentos que evidenciem actividades de acompanhamento e coordenação pedagógica; 

aa) Documentação relativa à divulgação da acção, quando aplicável. 

No caso de acção promovida por entidade distinta da entidade formadora, alguns requisitos referidos nas alíneas anteriores podem ser inaplicáveis tendo 
em conta a duração ou a forma de organização da acção, devendo o empregador e a entidade formadora declarar conjuntamente os fundamentos da não 
aplicação. 

Fontes de verificação: dossier técnico-pedagógico; bases de dados e outros suportes informáticos. 

5 - Contratos de formação. - A entidade formadora deve celebrar contrato de formação com os formandos, por escrito e assinado pelas partes, e 
contemplar, nomeadamente, a seguinte informação: 

a) Identificação da entidade formadora e do formando, a designação da acção e respectiva duração bem como as datas e locais de realização; 

b) Condições de frequência das acções, nomeadamente assiduidade, pagamentos e devoluções ou bolsas de formação; 

c) Número da apólice do seguro de acidentes pessoais; 

d) Datas de assinatura e de início de produção de efeitos e duração do contrato. 

O contrato entre a entidade formadora e a entidade promotora é celebrado por escrito e assinado pelas partes e contempla, nomeadamente: 

a) O número de formandos, a designação da acção e respectiva duração, bem como as datas e locais de realização da formação; 

b) Condições de prestação do serviço; 

c) Número da apólice do seguro de acidentes de trabalho ou acidentes pessoais; 

d) Datas de assinatura e de início de produção de efeitos e duração do contrato. 

Fontes de verificação: contrato de formação; contrato com a entidade empregadora; apólice do seguro. 

6 - Tratamento de reclamações. - A entidade deve ter livro de reclamações nas situações em que a lei o exige e proceder de acordo com a legislação apli-
cável, nomeadamente no que respeita a divulgar e facultar o acesso ao livro e ao tratamento das reclamações. Nos demais casos, deve possuir um proce-
dimento próprio e divulgado de tratamento de reclamações, que deve conter nomeadamente, a seguinte informação: 

a) Forma de apresentação das reclamações; 

b) Prazo e forma de resposta; 

c) Registos do tratamento efectuado e de medidas tomadas. 

 

III - Requisitos de resultados e melhoria contínua 

1 - Análise de resultados. - A entidade deve proceder à análise e avaliação dos resultados da actividade formativa que desenvolve, traduzindo-os num 
balanço de actividades com regularidade anual, o qual deve ter por base o definido em plano de actividades e integrar nomeadamente os seguintes 
elementos: 

a) Execução física dos projectos; 

b) Avaliação de cumprimento dos objectivos e resultados planeados; 

c) Resultados da avaliação do grau de satisfação de clientes e formandos, bem como de coordenadores, formadores e outros colaboradores; 

d) Resultados do tratamento de reclamações; 

e) Resultados relativos à participação e conclusão das acções de formação, desistências e aproveitamento dos formandos; 

f) Resultados da avaliação do desempenho de coordenadores, formadores e outros colaboradores; 

g) Análise crítica dos resultados a que se referem as alíneas anteriores; 

h) Medidas de melhoria a implementar, decorrentes da análise efectuada. 

Fontes de verificação: balanço de actividades; painel de indicadores de desempenho; registos de acompanhamento e avaliação da actividade. 

2 - Acompanhamento pós-formação. - A entidade deve proceder ao acompanhamento do percurso dos formandos posterior à formação, analisando 
os resultados ao nível de: 

Inserção profissional, quando aplicável; 
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Satisfação com as competências adquiridas e oportunidade de aplicação em contexto profissional; 

Melhoria do desempenho profissional, quando aplicável. 

Os resultados do processo de acompanhamento pós-formação devem ser considerados nos subsequentes planos de actividades e programas de 
formação a desenvolver pela entidade. 

Fontes de verificação: resultados da auscultação a ex-formandos e entidades empregadoras; estudos de avaliação de impacto; dossier técnico-
pedagógico 

3 - Melhoria contínua. - A entidade deve proceder à avaliação regular do seu desempenho como entidade formadora e adoptar medidas de melhoria, correcti-
vas ou preventivas, tendo em vista: 

O cumprimento rigoroso do referencial de qualidade; 

A satisfação de formandos e clientes; 

A melhoria da eficácia da sua actividade; 

A adequação da oferta formativa aos contextos e às prioridades sectoriais, regionais, locais e empresariais. 

A avaliação regular do desempenho pode decorrer de processos de auto-avaliação e auditorias internas e externas, e os seus resultados devem ser 
considerados nos planos de actividades e programas de formação subsequentes. 

Fontes de verificação: instrumentos de suporte ao acompanhamento e avaliação; relatórios de execução e avaliação dos projectos; balanço de activi-
dades; plano de actividades. 

DELIBERAÇÃO Nº 517/2018 

 

O n.º 1 do artigo 10.º e o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-
A/2012, de 31 de agosto, n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro, n.º 246-A/2015, de 21 de outubro, e n.º 111-A/2017, de 31 de agosto, estabelecem que a 
formação profissional proporcionada aos conselheiros de segurança e aos condutores de veículos de transporte de mercadorias perigosas é ministra-
da por entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações certificadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I.P.), sendo 
a execução dessa certificação assegurada por deliberação do respetivo conselho diretivo. 

Deverá ter-se em conta que os conteúdos da referida formação profissional, bem como a duração dos respetivos cursos e a sua avaliação, se encon-
tram já fixados na regulamentação internacional aplicável - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estra-
da (ADR) e Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas (RID) -, transposta através dos Anexos I e II do 
referido Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redaçãoatual. 

Foi ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, na sua 61.ª sessão plenária, realizada em 7 de fevereiro de 2018. 

Foram também ouvidas as entidades formadoras atualmente certificadas. 

Assim, o Conselho Diretivo do IMT, I.P., em reunião ordinária realizada em 15 de março de 2018, delibera: 

 

1 - Estabelecer as condições de certificação das entidades formadoras e de aprovação dos cursos de formação para conselheiros de segurança e con-
dutores de veículos de mercadorias perigosas, bem como os demais requisitos a serem observados nessa mesma formação, que constam dos núme-
ros seguintes. 

A) Certificação das entidades formadoras e aprovação dos cursos de formação 

2 - As entidades formadoras, já certificadas pela DGERT, carecem de uma certificação específica que, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redaçãoatual, é da competência do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I.P.). 

3 - A certificação é concedida pelo período de cinco anos, renovável por iguais períodos mediante a comprovação de que se mantêm os requisitos 
previstos na regulamentação internacional aplicável e na presente deliberação. 

4 - A entidade formadora candidata à certificação deve apresentar um processo constituído pelos elementos fixados pelo IMT, I.P., e publicitados na 
sua página eletrónica. 

5 - Com a antecedência mínima de um mês antes da caducidade da certificação, a entidade formadora candidata à renovação da certificação deve 
apresentar ao IMT, I.P., um processo constituído pelos elementos fixados por este último, e publicitados também na sua página eletrónica. 

6 - No respeitante à aprovação dos cursos, o processo deve incluir os elementos fixados pelo IMT, I.P., e igualmente publicitados na sua página ele-
trónica. 
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7 - A decisão final sobre o requerimento apresentado para certificação da entidade formadora depende de: 

a) Correta instrução do processo; 

b) Preenchimento dos requisitos técnicos, de idoneidade e de competência profissional do coordenador técnico-pedagógico e dos forma-
dores; 

c) Adequação das instalações e dos meios audiovisuais; 

d) Adequação dos manuais. 

8 - Relativamente aos manuais, analisar-se-á: 

a) Estrutura (nomeadamente, o conteúdo e a sequência de apresentação das matérias); 

b) Correção técnica; 

c) Forma didática. 

9 - Se forem detetadas deficiências de forma ou de conteúdo na análise do processo, a entidade requerente será notificada para, no prazo de 15 dias 
úteis, corrigir os aspetos que mereceram objeção. 

B) Título de certificação 

10 - O IMT, I.P. emite um título de certificação de entidade formadora, verificado o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela regulamentação 
internacional aplicável e pela presente deliberação, incluindo a aprovação dos cursos, sendo o modelo de título aprovado por despacho do presiden-
te do conselho diretivo do IMT, I.P. 

C) Coordenador técnico-pedagógico 

11 - O coordenador técnico-pedagógico de cada entidade formadora tem as seguintes atribuições: 

a) Propor e coordenar as linhas de orientação pedagógica a seguir pela entidade formadora; 

b) Coordenar a aplicação dos métodos pedagógicos; 

c) Promover a realização de inquéritos pedagógicos aos formadores e formandos; 

d) Analisar a taxa de sucesso da formação e os comentários dos formadores e formandos; 

e) Propor medidas de melhoria da qualidade técnico-pedagógica da formação. 

12 - O coordenador técnico-pedagógico deverá cumprir cumulativamente as seguintes condições: 

a) Ter habilitações literárias no mínimo equivalentes a um curso de bacharelato ou licenciatura em área relevante; 

b) Estar habilitado com CCP (certificado de competências pedagógicas, ex-CAP) de formador ou reunir as condições de isenção do mesmo 
mediante habilitação profissional para a docência; 

c) Estar certificado como conselheiro de segurança para transporte de mercadorias perigosas; 

d) Ter experiência de, no mínimo, dois anos em cargos de coordenação técnico-pedagógica, de docente ou de formador. 

13 - São definidas as seguintes incompatibilidades para o cargo de coordenador técnico-pedagógico: 

a) Já exercer o cargo noutra entidade formadora; 

b) Exercer atividade remunerada a tempo inteiro (35 horas semanais, ou mais) em qualquer outra empresa, seja qual for a sua área ou na-
tureza. 

D) Organização dos cursos de formação 

14 - Os cursos de formação de conselheiros de segurança e de condutores devem ter a duração mínima a seguir especificada: 
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a) Para os conselheiros de segurança: 

a1) A formação inicial completa para um modo de transporte (rodoviário ou ferroviário) não pode apresentar uma duração inferior a 70 
sessões de ensino; 

a2) A formação de reciclagem completa não pode apresentar uma duração inferior a 24 sessões de ensino; 

a3) Cada curso de extensão para outro modo de transporte (ferroviário ou rodoviário) não deverá ter uma duração inferior a 16 sessões de 
ensino para a formação inicial e 8 sessões de ensino para a formação de reciclagem; 

b) Para os condutores: 

b1) A formação teórica inicial não pode apresentar uma duração inferior a 18 sessões de ensino no curso de base e 12 na especialização 
em cisternas, sendo que a duração dos exercícios práticos individuais para o curso de base e para a especialização em cisternas, acresce à 
da formação teórica, e deve atender ao número de formandos. A formação teórica inicial não pode apresentar uma duração inferior a 12 
sessões de ensino na especialização em explosivos e 12 na especialização em radioativos; 

b2) A formação inicial que agregue vários cursos poderá ser reduzida no máximo em 2 sessões de ensino, mas apenas para as especializa-
ções e não para a formação de base, acrescendo a duração dos exercícios práticos individuais; 

b3) A duração da formação de reciclagem do curso de base deve ser de, pelo menos, 16 sessões de ensino, incluindo exercícios práticos 
individuais. A formação de reciclagem das especializações em cisternas, em explosivos e em radioativos deve comportar, cada uma, pelo 
menos 8 sessões de ensino, incluindo exercícios práticos individuais; 

b4) A formação de reciclagem que agregue vários cursos poderá ser reduzida no máximo em 2 sessões de ensino, mas apenas para as es-
pecializações e não para a formação de base. 

15 - Em regra, cada dia do curso só poderá comportar, no máximo, oito sessões de ensino, para um máximo de 7 horas de formação diária. Cada sessão de 
ensino tem a duração mínima de quarenta e cinco e máxima de sessenta minutos, devendo ser respeitado um intervalo mínimo de quinze minutos após 
cada sessão de ensino, ou de vinte minutos após duas sessões consecutivas. 

16 - Os cursos de formação inicial e de reciclagem devem ser ministrados nos locais de formação da entidade formadora, de acordo com o indicado 
no processo de candidatura e no título de certificação. 

17 - Sempre que a lecionação seja realizada em local diferente de um dos locais de formação identificados no processo de certificação, a entidade 
formadora deve garantir que o mesmo satisfaz inteiramente os requisitos necessários à realização da formação, e deve comunicar antecipadamente 
ao IMT, I.P., a localização exata dessas instalações (respetiva morada completa e identificação da instituição proprietária) nos mesmos prazos previs-
tos no n.º 21. 

18 - A lecionação dos cursos pode ser realizada em dias a determinar (até um máximo de 3 semanas no caso dos cursos de condutores) e assegurar 
que não se inicie antes das 8 horas nem termine depois das 23 horas, prevendo um intervalo mínimo de 1 hora quando a lecionação inclua períodos 
de manhã e tarde. Não é permitida qualquer atividade formativa aos domingos e feriados. 

19 - A formação certificada ministrada no âmbito da formação de mercadorias perigosas, sendo disponibilizada nas instalações das próprias empresas 
ou no exterior, em locais das entidades formadoras, é considerada como "formação contínua" para os efeitos do n.º 2 do artigo 131.º do Código do 
Trabalho. 

20 - A constituição das turmas, em termos do número de formandos, tem de ter em consideração as condições das salas de formação e os meios 
didáticos disponíveis, não podendo ser excedido o número de 20 formandos por turma. 

21 - Nos termos do n.º 3 g) do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redaçãoatual, as datas de início, os locais dos cursos e 
os cronogramas respetivos de cada ação de formação devem ser comunicados pelas entidades formadoras ao IMT, I.P., com uma antecedência de 5 
dias úteis. As entidades formadoras devem ainda enviar a lista de participantes na ação, com nome completo, BI/CC e NIF. Os cursos não poderão ser 
concretizados se houver oposição expressa do IMT, I.P., comunicada com uma antecedência não inferior a 3 dias úteis. 

22 - Ainda nos termos da disposição mencionada no n.º 21, o IMT, I.P. deve ser informado, com uma antecedência de 2 dias úteis, de todas as alterações 
às programações anteriormente comunicadas, bem como da sua justificação, e em particular sempre que houver cancelamento das ações programadas. 
As alterações às programações não poderão ser concretizadas se houver oposição expressa do IMT, I.P., comunicada com uma antecedência não inferior a 
24 horas. 

23 - As entidades formadoras com cursos aprovados devem atualizar o conteúdo dos cursos e dos manuais de formação sempre que as alterações da 
regulamentação aplicável o justifiquem, transmitindo-os ao IMT, I.P. no prazo máximo de 90 dias após a entrada em vigor das referidas alterações a 
nível internacional. 

24 - As entidades formadoras devem submeter ao IMT, I.P. quaisquer alterações que pretendam introduzir relativamente às condições indicadas no 
processo de candidatura no que se refere a locais de formação, programa e carga horária dos cursos e formadores. No caso de novos formadores, tal 
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circunstância será objeto de comunicação distinta, incluindo os respetivos currículos académicos e profissionais, e ainda cópia dos respetivos certificados 
de certificado de competências pedagógicas. 

25 - Nos termos do n.º 3 f) do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redaçãoatual, as entidades formadoras devem manter, 
pelo período de cinco anos, registos das ações de formação realizadas, tal como devem conservar as fichas de inscrição e cópia dos documentos emiti-
dos relativamente a cada formando. 

26 - A ficha de inscrição para os cursos de formação deve incluir: 

a) Os campos necessários para a inclusão da identificação [nome; BI/CC; NIF; data de nascimento; nacionalidade; formação pretendida 
(inicial ou reciclagem do curso base ou das especializações); o n.º do certificado anterior (no caso de o candidato já ser detentor de cartão 
ADR)], morada e contactos do candidato à formação; 

b) Uma referência às regras básicas do curso de formação, incluindo o regime de faltas, assim como o processo de obtenção do certificado, 
indicando o local específico onde essa informação pode ser consultada (esta informação pode constar noutro documento existente na en-
tidade formadora, devendo neste caso a ficha de inscrição conter um campo que comprove que a documentação foi entregue ao candida-
to à formação no momento da inscrição); 

c) A data e um campo para que o candidato à formação possa assinar, evidenciando que tomou conhecimento das regras do curso e do processo 
de obtenção do certificado. 

27 - A frequência mínima admissível dos diferentes módulos que constituem os cursos de formação, cujo incumprimento constitui motivo de não 
admissão ao exame, deve ser de 90 % das sessões ministradas. 

28 - As entidades formadoras emitem um certificado relativo à frequência dos cursos, a ser entregue aos formandos, que não substitui o certificado 
de formação profissional a emitir pelo IMT, I.P.. 

E) Conteúdo dos cursos de formação 

29 - Os cursos de formação de conselheiros de segurança devem respeitar o seguinte: 

a) Ser organizados de acordo com uma estrutura-tipo fixada pelo IMT, I.P. e publicitada na sua página eletrónica, sendo constituídos por 
módulos que abordem a temática da regulamentação nacional e internacional do transporte de mercadorias perigosas, da caracterização e 
classificação das matérias e objetos perigosos e das características do material de transporte, com tempo de lecionação adequado e inte-
grando o essencial das matérias a que se refere o parágrafo 1.8.3.11 da regulamentação internacional aplicável; 

b) A caracterização e classificação das matérias e objetos perigosos, referida em a), deve ser orientada no sentido do aprofundamento da 
classificação das mercadorias perigosas de acordo com as Partes 2 e 3 da regulamentação internacional aplicável, sem prejuízo da classifi-
cação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classifica-
ção, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP), e da classificação dos resíduos perigosos decorrente da Lista Europeia de Re-
síduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro; 

c) As temáticas complementares (designadamente, relativas à atividade de transporte, à regulamentação social, à prevenção e gestão da segu-
rança, ao ambiente, à qualidade e à formação) devem ser direcionadas para dotar os conselheiros de segurança das ferramentas de trabalho 
fundamentais ao desempenho das tarefas a que se refere o parágrafo 1.8.3.3 da regulamentação internacional aplicável, e o seu tempo de le-
cionação global não deve exceder 20 % do número total de sessões de ensino. 

30 - Os cursos de formação de condutores devem respeitar o seguinte: 

a) Ser organizados de acordo com uma estrutura-tipo fixada pelo IMT, I.P. e publicitada na sua página eletrónica, sendo constituídos por 
módulos que integrem o essencial das matérias a que se refere o parágrafo 8.2.2.3 da regulamentação internacional aplicável; 

b) O conteúdo da formação da reciclagem compreenderá sempre as inovações regulamentares e técnicas, ocorridas nos últimos cinco 
anos, que interessem aos condutores de mercadorias perigosas, bem como uma recapitulação das matérias mais importantes da formação 
inicial; 

c) As inovações verificadas no Código da Estrada, na legislação da condução sob o efeito do álcool ou na regulamentação social (tempos de 
condução e repouso), e ainda os conhecimentos específicos que hajam sido incorporados nas regras de boa prática, que interessem aos 
condutores de mercadorias perigosas, podem ser objeto de lecionação nos cursos de formação inicial e de reciclagem, mas não são objeto 
de avaliação. 

F) Sistema de avaliação 

31 - O exame de avaliação do curso inicial de conselheiros de segurança é constituído pela resposta a um questionário composto por 40 perguntas de 
escolha múltipla e pela elaboração de um estudo de caso. Só é considerado Apto quem tenha obtido no mínimo 80 % no questionário e 70 % no 
estudo de caso. O exame do curso inicial deve ser realizado em duas fases, primeiro o questionário e depois o estudo de caso. A duração do exame é 
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de uma hora para a primeira parte e de uma hora e meia para a segunda parte, sendo autorizada a consulta da regulamentação para a realização do 
estudo de caso, facultada pelo IMT, I.P.. 

32 - O exame de avaliação do curso de reciclagem de conselheiros de segurança é constituído apenas pela resposta ao questionário com 40 perguntas 
de escolha múltipla. É considerado Apto quem tenha obtido no mínimo 80 % no questionário. A duração do exame é de uma hora. 

33 - O exame de avaliação do curso inicial de base de condutores é constituído pela resposta a um questionário composto por 25 perguntas de esco-
lha múltipla, e tem a duração de quarenta e cinco minutos. A valoração de cada pergunta é de 1 ponto. O resultado da avaliação de 20 a 25 corres-
ponderá a Apto e 0 a19 a Não Apto. 

34 - O exame de avaliação de cada um dos cursos iniciais de especialização de condutores (cisternas, explosivos ou radioativos) é constituído pela 
resposta a um questionário composto por 15 perguntas de escolha múltipla, e tem a duração de trinta minutos. A valoração de cada pergunta é de 1 
ponto. O resultado da avaliação de 12 a 15 corresponderá a Apto e 0 a11 a Não Apto. 

35 - O exame de avaliação de cada um dos cursos de reciclagem de condutores é constituído pela resposta a um questionário composto por 15 perguntas 
de escolha múltipla, e tem a duração de trinta minutos. A valoração de cada pergunta é de 1 ponto. O resultado da avaliação de 12 a 15 corresponderá a 
Apto e 0 a11 a Não Apto." 

36 - A reprovação, ou falta após inscrição, nos exames de conselheiros de segurança ou de condutores não impede a inscrição em novo exame do 
mesmo âmbito. O candidato que tenha reprovado, ou que tenha faltado após inscrição, pode voltar a ser inscrito pela entidade formadora nos pró-
ximos exames calendarizados, no prazo máximo de um ano. Quando o candidato reprove ou falte ao exame três vezes após inscrição, deve voltar a 
frequentar um novo curso de formação, do mesmo âmbito. 

37 - Os exames são organizados pelo IMT, I.P. com periodicidade mensal. Os exames de condutores são realizados nos 18 centros de exame distritais, 
cujas moradas constam da página eletrónica do IMT, I.P.. Os exames de conselheiros de segurança são realizados apenas nos centros de exame de 
Lisboa, Porto e Coimbra. 

38 - Compete ao IMT, I.P., o envio mensal a todas as entidades formadoras do calendário de exames ADR, que deverá ser enviado até ao 5.º dia útil 
de cada mês. Salvo indicação em contrário, os exames de condutores e de conselheiros de segurança serão realizados, tanto quanto possível, no 
último dia útil de cada mês, e no dia útil imediatamente a seguir caso haja um excesso de candidatos em relação à capacidade dos centros de exame. 

39 - A inscrição dos candidatos a exame é feita pelas entidades formadoras. Estas podem inscrever em exame os formandos que realizem a formação 
até à data limite estabelecida pelo IMT, I.P.. Os candidatos que não possam comparecer ao exame e que tenham sido inscritos devem comunicar o 
facto ao IMT, I.P., através da sua entidade formadora. As entidades formadoras têm de remeter os ficheiros com as inscrições dos formandos que 
cumpram a frequência mínima estabelecidos no n.º 27 até à data estabelecida pelo IMT, I.P.. O intervalo entre a data da formação e a primeira inscri-
ção do formando no respetivo exame não pode exceder o prazo máximo de 6 meses. 

40 - Compete ao IMT, I.P., elaborar as listas de colocação dos formandos por cada centro de exames de acordo com o respetivo calendário de realiza-
ção das provas. Os candidatos serão distribuídos pelos centros de exame, de acordo com as preferências indicadas, salvo quando se verificar sobre-
carga em algum centro, caso em que serão distribuídos, sempre que possível, pela 2.ª ou 3.ª prioridade indicadas. 

41 - Os candidatos devem apresentar-se no centro de exames com um documento de identificação válido. Na altura do exame, será fornecida a todos 
os candidatos uma cópia, a cores, das Instruções Escritas ADR, de acordo com o modelo que se encontre em vigor, o qual deverá ser devolvido pelos 
candidatos no final do exame. Os candidatos ao exame de conselheiro de segurança devem ainda ser portadores de uma esferográfica azul ou preta, 
para a realização do estudo de caso, não sendo admitidos quaisquer elementos de consulta, em papel ou eletrónicos, que não sejam os fornecidos 
pelo IMT, I.P.. 

42 - A parte dos exames constituída por questões de escolha múltipla é realizada em sistema multimédia, em que os questionários são gerados aleatoriamen-
te, com base numa bateria de questões de exame. Para cada candidato, o sistema apresenta um exame diferente, mas com grau de dificuldade equivalente 
entre todos os candidatos. 

43 - Para os condutores, a aprovação no exame inicial ou de reciclagem do curso base é condição obrigatória para poderem realizar os exames das 
especializações de cisternas, explosivos ou radioativos. 

44 - Os candidatos, após a realização do exame de perguntas de escolha múltipla, têm conhecimento do resultado obtido e do número de respostas 
erradas. 

45 - O candidato que reprove pode pedir o visionamento da prova multimédia, no prazo máximo de 10 dias após o exame, e mediante o pagamento 
da taxa aplicável. 

46 - Para os conselheiros de segurança, as provas de estudo de caso são avaliadas e pontuadas pelos serviços centrais do IMT, I.P., no prazo de 30 
dias úteis, sendo o resultado final do exame (questionário de escolha múltipla e estudo de caso), comunicado às entidades formadoras que inscreve-
ram os candidatos. 

47 - Pode ser pedida a revisão das provas de exame, a requerimento do interessado, dirigido aos serviços centrais do IMT, I.P., e mediante o paga-
mento da taxa aplicável. A revisão de provas de exame deve ser requerida no prazo máximo de 10 dias úteis após a data de comunicação dos resulta-
dos. 
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G) Emissão dos certificados dos conselheiros de segurança e dos condutores 

48 - Os certificados dos conselheiros de segurança e dos condutores são emitidos, revalidados ou estendido o seu âmbito pelo IMT, I.P., após os can-
didatos terem frequentado os correspondentes cursos de formação e terem sido aprovados nos respetivos exames. 

49 - O processo individual de cada candidato à certificação é registado, pela entidade formadora ou pelo próprio, na plataforma online disponibilizada 
pelo IMT, I.P., e deve ser instruído com os elementos fixados por este último, e publicitados na sua página eletrónica. 

50 - Os certificados dos conselheiros de segurança são enviados por correio postal em carta registada para a morada indicada pelos candidatos. Po-
dem também ser entregues presencialmente aos titulares, nos balcões dos serviços regionais do IMT, I.P., correspondentes ao local de realização do 
exame, mediante a apresentação do original do relatório de exame e do respetivo documento de identificação. 

51 - Os certificados dos condutores são enviados pela INCM por correio postal em carta registada para a morada indicada pelos candidatos. 

52 - A contagem dos cinco anos de validade dos certificados a emitir inicialmente pelo IMT, I.P. é feita a partir da data do exame com a conclusão de 
Apto. 

53 - No caso das extensões do âmbito, o termo de validade temporal do novo certificado a emitir coincide com o termo de validade temporal do 
anterior certificado. 

54 - No caso das revalidações, a contagem dos cinco anos de validade do novo certificado a emitir é feita da seguinte forma: 

a) A partir da data de termo de validade do anterior certificado, se os conselheiros de segurança ou condutores tiverem frequentado, du-
rante os 12 meses imediatamente anteriores ao termo da validade do certificado, uma formação de reciclagem, com aprovação no corres-
pondente exame; 

b) A partir da data do exame, se os conselheiros de segurança ou condutores tiverem frequentado uma formação de reciclagem, com aprova-
ção no correspondente exame, antes dos 12 meses imediatamente anteriores ao termo da validade do certificado. 

55 - Uma vez ultrapassado o termo de validade do certificado, os conselheiros de segurança ou condutores terão de frequentar, salvo casos excecio-
nais, um novo curso de formação inicial para obter a revalidação do respetivo certificado, sendo a validade do certificado contada a partir da data do 
exame com a conclusão de Apto. 

H) Fiscalização e auditorias 

56 - O IMT, I.P., fiscaliza ou promove a fiscalização da conformidade das ações de formação com as condições e termos que estiveram na base da 
certificação dos cursos e procede ao respetivo acompanhamento técnico-pedagógico. 

57 - Cabe ainda ao IMT, I.P. proceder ou promover a realização de auditorias periódicas ao sistema de formação e à organização dos processos das 
entidades formadoras certificadas. 

58 - As auditorias servirão para verificar a conformidade da atividade da entidade formadora com os deveres e os requisitos estabelecidos na regula-
mentação internacional aplicável e na presente deliberação. 

59 - São aspetos a verificar durante as auditorias: 

a) Conformidade da oferta formativa com as condições aprovadas pelo IMT, I.P., podendo os auditores, para o efeito, assistir a uma ou vá-
rias sessões de formação; 

b) Vistoria das instalações da empresa; 

c) Análise dos relatórios de atividades, bolsa de formadores, dossiês de inscrições e livro de reclamações; 

d) Apreciação global da atividade formativa. 

60 - O relatório de auditoria deve ter a seguinte estrutura, com vista a analisar o desempenho da entidade formadora: 

a) Estrutura e organização da empresa; 

b) Referencial de qualidade; 

c) Resultados da atividade formativa; 

d) Conclusões. 
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61 - Da análise realizada pelos auditores, resultará um despacho, contendo eventuais propostas de instauração de processos contraordenacionais nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na sua redação atual. O teor do despacho será comunicado à enti-
dade formadora, que terá um prazo de 10 dias úteis para se pronunciar, se for o caso. 

I) Disposições finais e transitórias 

62 - As entidades formadoras atualmente certificadas e os seus coordenadores técnico-pedagógicos dispõem do prazo de um ano para se conforma-
rem com as disposições da presente deliberação. 

63 - O mais tardar até 31 de dezembro de 2018, o IMT, I.P., comunicará às entidades formadoras certificadas a data a partir da qual poderá ser im-
plementado o registo na plataforma online dos processos individuais de cada candidato à certificação a que se refere o n.º 49. Até essa data, os pro-
cessos devem continuar a ser entregues em suporte papel. 

64 - É revogada a Deliberação n.º 1195/2016, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 27 de julho de 2016, com as alterações introdu-
zidas pela Deliberação n.º 108/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2017. 

 

15 de março de 2018. - O Presidente do Conselho Diretivo, Eduardo Elísio Silva Peralta Feio. 

 

 


