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NOTA: 

Este documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Transportes Rodoviários de 

Produtos Petrolíferos da APETRO. 

 

Todos os esforços foram feitos para assegurar a fiabilidade da informação contida neste 

documento. Contudo, nem a APETRO nem nenhuma das Associadas serão responsáveis 

por quaisquer acidentes ou danos causados pelo uso desta informação. 

 

Este aditamento ao Manual (na sua versão de março de 2018), bem como o próprio 

Manual são propriedade da APETRO e das suas Associadas, e não pode ser utilizado ou 

reproduzido, total ou parcialmente, sem a sua prévia autorização. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este aditamento ao Manual (na sua versão de março de 2018) temas seguintes alterações: 

 

• Secção II – MOTORISTAS: 

6.2  Formação 

6.2.1.  Conteúdos e metodologia 

6.2.1.1. Em Condução Defensiva 

6.2.1.1.1. Estrutura 

6.2.1.1.2. Periodicidade 

6.2.1.1.3. Avaliação em Curso 

6.2.1.1.4. Avaliação Contínua 

6.2.1.2. Em Condução em situações de emergência 

6.2.1.3. Em manuseamento de produtos petrolíferos 

6.2.1.3.1. Estrutura 

6.2.1.3.2. Periodicidade 

6.2.1.3.3. Avaliação em Curso 

6.2.2.  Entidades Formadoras 

6.2.2.1.  Formadores de Motoristas 

6.2.2.1.1.  Condições para o exercício da função de formador nos cursos de condução 

defensiva 

6.2.2.1.2.  Condições para o exercício da função de formador nos cursos de manuseamento 

de produtos 

6.2.2.1.3.  Condições para o exercício da função de monitor para os acompanhamentos em 

estrada 

6.2.2.1.4.  Registo e obrigações dos formadores de motoristas 

 

 

• Anexo II.4 Formação de Motoristas – Programa dos Cursos de Condução Defensiva 

 

• Modelo II.2 Condução Defensiva – Acompanhamento de Motoristas em Estrada 

 

• Modelo II.3 Inspeção em Percurso 
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SECÇÃO II – MOTORISTAS 
(…) 

6 Condições para desempenho 
 

6.1 Condições de admissão ▼ 

(...) 

 

6.2 Formação 

Os Operadores de Transporte deverão criar condições e garantir que os formadores das 

formações teóricas e práticas tenham acesso às informações necessárias para a realização 

dos cursos conforme descrito abaixo. 

Baseado nos resultados (ações de melhoria) de cada formação, deverá haver interação 

dinâmica entre os programas de cada módulo formativo, teórico e /ou prático, muito em 

particular nos três módulos referentes à condução, conforme a seguinte representação: 

 

 

 

M – Motorista; 

CD – Condução defensiva; 

AE – Acompanhamento em estrada; 

RO – Roll over (condução em situações de 

emergência). 

  

 

6.2.1 Conteúdos e metodologia 

 

6.2.1.1 Em Condução defensiva 

 

6.2.1.1.1 Estrutura 

A formação em condução defensiva a que deverão ser submetidos os motoristas no 

âmbito destas Regras é constituída por: 

 - Parte teórica, realizada em sala, com a duração mínima de 4 horas e em grupos 

de formandos não superior a 12. 

O programa base é o constante do Anexo II.4 devidamente adaptado, com 

especial incidência nas áreas de melhoria identificadas na parte prática 

(acompanhamentos de motoristas em estrada) e nos resultados dos cursos em 

situações de emergência, tanto dos testes teóricos (as respostas erradas) como 

nos exercícios práticos (com classificações inferiores 100 %). 
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 - Parte prática: uma viagem, em percurso misto, com a duração mínima de 1 hora, 

no prazo máximo de 1 mês após a frequência da parte teórica, seguindo a lista 

de verificações (check list) – Modelo II.2. 

Neste documento deverão ser registadas as recomendações. Também deverá 

ficar registado o número de chamadas telefónicas recebidas ou efetuadas 

durante o período do acompanhamento. 

Na altura do acompanhamento deverá ser impresso o talão do tacógrafo, com 

as indicações das data e hora, que devendo ficar anexado ao check list. 

Terá lugar uma reunião final com o Motorista. 

 

6.2.1.1.2 Periodicidade 

A formação em condução defensiva deverá ser seguida pelos motoristas na altura da 

admissão e, posteriormente, uma vez em cada 3 anos.  

 

6.2.1.1.3 Avaliação do curso 

A avaliação da parte teórica será feita através de teste adequado às matérias visadas, 

e a parte prática com base em lista de verificações (check list) – Modelo II.2.  

Os formandos terão de ter a classificação mínima em cada uma das partes técnica e 

prática de 60%. Cada parte vale 50% na componente de classificação final. 

Se verificada uma classificação inferior a 60%, o Motorista não poderá exercer a 

atividade ao serviço das Associadas da APETRO até obter aquele nível mínimo ou 

superior. 

Será emitido “Certificado de Formação” pela empresa de formação. 

 

6.2.1.1.4 Avaliação contínua 

Com a frequência mínima de uma vez por ano, os Motoristas executarão as suas 

tarefas com o Avaliador ao seu lado que, na sua ação de avaliação, preencherá lista 

de verificações (check list) Modelo II.2.  

Antecipadamente, o Avaliador deverá ser conhecedor das áreas de melhoria 

identificadas nos anteriores acompanhamentos em estrada ao mesmo motorista e 

dos resultados dos cursos de condução em situações de emergência, tanto dos testes 

teóricos (as respostas erradas) como dos exercícios práticos (com classificações 

inferiores a 100 %), aos quais dará especial atenção quando da ação de avaliação. 

Neste documento deverão ser registados os follow-ups dos aspetos verificados e 

descritos acima e registadas as áreas de melhorias e a consequentes recomendações. 

Também deverão ficar registadas o número de chamadas telefónicas recebidas ou 

efetuadas durante o período de avaliação. 

Na altura do acompanhamento deverá ser impresso o talão do tacógrafo, com as 

indicações das data e hora, que deverá ficar anexado ao check list. 

Terá lugar uma reunião final com o Motorista para discussão das observações. 
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6.2.1.2 Em Condução em situações de emergência ▼ 

Esta formação deverá realizar-se no ano de admissão do motorista (ano zero), repetir-

se após decorridos três anos e, a partir de então, de 5 em 5 anos. 

Quando um motorista estiver envolvido num acidente rodoviário, definido em 4.3 

Acidente Rodoviário Reportável, da Secção – Sistema de Gestão de Segurança, terá o 

mesmo que realizar a formação como se estivesse no ano zero, pelo que retoma a 

periodicidade que isso implica (descrito no parágrafo anterior). 

Estas alterações entrarão em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018. 

Esta formação visa abranger as situações de emergência que ocorrem com maior 

frequência na estrada, pelo que o treino deverá englobar os seguintes exercícios: 

- Travagem de Emergência; 

- Desvio de obstáculos na faixa de rodagem; 

- Técnicas de evitar capotamento. 

Os formandos serão considerados “Aprovados” se obtiverem cumulativamente 

aproveitamentos iguais ou superiores a: 

- 80% no teste teórico final; 

- 60% no total da avaliação final dos exercícios práticos, 

e também que em nenhum dos parâmetros de avaliação dos exercícios práticos tenha 

havido um resultado igual a 0 (zero). Para este efeito deverá ser tido em consideração 

o 2º momento de avaliação. 

A cada formando que não tenha obtido estes resultados deverá ser identificado um 

plano de melhoria a definir e a verificar a eficácia do mesmo pelo respetivo Operador 

de Transporte. 

Esse plano e verificação da sua eficácia será sujeito a aprovação da empresa petrolífera 

para quem presta serviços. 

Será emitido “Certificado de Formação”. 

O Motorista terá de frequentar este curso até ao fim do primeiro ano da sua prestação 

de serviços. 

 

6.2.1.3 Em Manuseamento de produtos petrolíferos 

 

6.2.1.3.1 Estrutura 

A formação em manuseamento de produtos petrolíferos a que deverão ser 

submetidos os motoristas no âmbito destas Regras é constituída por: 

- Parte teórica e prática com programa constante do Anexo II.5, com a duração 

mínima de: 

- 8.5 horas para motoristas de veículos cisterna; 

- 7.0 horas para motoristas de GPL – embalados, 

em grupos de formandos não superior a 12. 

 

6.2.1.3.2 Periodicidade 

A formação em manuseamento de produtos petrolíferos deverá ser seguida pelos 

motoristas na altura da admissão e, posteriormente, decorridos 3 anos e, a partir de 

então, de 5 em 5 anos. 
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Quando um motorista estiver envolvido num sobre-enchimento ou numa 

contaminação de produtos terá o mesmo que realizar a formação como se estivesse 

no ano zero, pelo que retoma a periodicidade de formação que isso implica 

(decorridos 3 anos e, a partir de então, de 5 em 5 anos). 

Estas alterações entrarão em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018. 

 

6.2.1.3.3 Avaliação do curso 

A avaliação das partes teórica e prática será feita através de teste adequado às 

matérias visadas. 

Os formandos terão de ter a classificação mínima em cada uma das partes técnica e 

prática de 60%. Cada parte vale 50% na componente de classificação final. 

Se verificada uma classificação inferior a 60%, o Motorista não poderá exercer a 

atividade ao serviço das Associadas da APETRO até obter aquele nível mínimo ou 

superior. 

Será emitido “Certificado de Formação” pela empresa de formação. 

 

6.2.1.4 Em Noções básicas de socorrismo 

(…) 

  

6.2.1.5 Em noções básicas de combate a incêndios 

(...) 

 

6.2.2 Entidades Formadoras  

 

6.2.2.1 Formadores de Motoristas 

 

6.2.2.1.1 Condições para o exercício da função de Formador nos cursos de Condução Defensiva: 

a) Ter habilitação própria de Formador com certificado válido emitido pelos 

reguladores oficiais de formação; 

b) Ter carta de condução de ligeiros ou superior; 

c) Conhecer a atividade de transporte de mercadorias perigosas, especialmente na 

vertente de segurança de bens materiais e humanos, demonstrável através de 

descrição curricular; 

d) Ter frequentado um Curso de Condução Defensiva, com componente prática. 

e) Deverá voltar a frequentar este curso uma vez em cada 5 anos; 

f) Conhecimento do ADR na versão mais atual; 

g) Conhecimento das “Regras sobre Boas Práticas Comuns”, da APETRO, na versão 

mais atual. 

 

6.2.2.1.2 Condições para o exercício da função de Formador nos cursos de Manuseamento de 

Produtos: 

a) Ter habilitação própria de Formador com certificado válido emitido pelos 

reguladores oficiais de formação; 

b) Ter Certificado de Conselheiro de Segurança; 
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c) Conhecimento das “Regras sobre Boas Práticas Comuns”, da APETRO, na versão 

mais atual; 

d) Para a formação em extintores deverá estar habilitado para o efeito como 

técnico superior de segurança ou a ser ministrada por bombeiros. 

 

6.2.2.1.3 Condições para o exercício da função de Monitor para os Acompanhamento em 

Estrada: 

a) Ter carta de condução de veículos pesados e prática de condução de veículos 

pesados; 

b) Conhecer a atividade de transporte de mercadorias perigosas, especialmente na 

vertente de segurança de bens materiais e humanos, demonstrável através de 

descrição curricular; 

c) Ter frequentado um Curso de Condução, com as componentes teórica e prática, 

conforme descrito em 6.2.1.1, ministrado pelo mesmo Formador dos 

Motoristas. 

d) O Monitor deverá voltar a frequentar o curso sempre que haja um novo 

Formador de Motoristas; 

e) Ter frequentado um Curso de Condução Defensiva, com componente prática. 

f) Deverá voltar a frequentar este curso uma vez em cada 5 anos; 

g) Conhecimento do ADR na versão mais atual; 

h) Conhecimento das “Regras sobre Boas Práticas Comuns”, da APETRO, na versão 

mais atual. 

 

6.2.2.1.4 Registo e Obrigações dos Formadores de Motoristas 

a) As Entidades de Formação, individuais ou coletivas, deverão submeter-se ao seu 

registo na APETRO (vide 6.2.2.1.1) de acordo com o formulário do Modelo III.1. 

b) Complementarmente às ações de formação, as Entidades de Formação, 

deverão: 

 Anualmente recolher os dados: 

• das avaliações contínuas dos Motoristas (previstas em 6.2.1.1.4), 

realizadas pelo(s) Avaliador(s) do(s) Operador(es), de Transporte 

auditar a eficiência das mesmas, verificar a implementação das 

recomendações a cada Motorista, 

• das avaliações dos Cursos de Condução em situações de emergência 

e posteriores ações corretivas, 

compilá-los e tratar estatística e qualitativamente os mesmos; 

 Rever periodicamente os conteúdos dos Cursos, nomeadamente em 

função das avaliações referidas no parágrafo anterior; 

 Atualizar o mais rapidamente possível os conteúdos dos Cursos sempre que 

se verificarem alterações às legislações vigentes aplicáveis à atividade; 

 Dispor de equipamento didático adequado. 

 
(…) 
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FORMAÇÃO DE MOTORISTAS 

PROGRAMA DE CURSOS DE CONDUÇÃO DEFENSIVA 

(PARTE TEÓRICA) 
 

1. Introdução 
 

1.1. Importância da atitude preventiva na condução 

a) “Iceberg” dos Acidentes 

b) Atos e condições perigosas 

c) Acidentes, quase - acidentes e potenciais incidentes 

 

1.2. Acidentes mais relevantes e acidentes mais recentes 

a) Relatos (com apoio audiovisual) 

b) Causas mais frequentes 

c) Impactos na vida pessoal, familiar e nas empresas (*) 

 

1.3. Atitude do condutor 

a) São evitáveis os acidentes? 

b) O acidente: acumulação de atos e condições perigosas 

c) A atitude do condutor defensivo 

 

2. A Condução Defensiva 
 

Alguns dos temas da “A Condução Defensiva” deverão ter maior incidência em função das 

áreas de melhoria identificadas aos motoristas quando dos acompanhamentos em estrada 

e das formações em situações de emergência aos motoristas, entretanto recolhidas e 

compiladas pelo formador deste curso. 

 

2.1. A recolha de informação: princípios de visão 

 

2.2. Processar a informação: antecipação 

a) Análise e antecipação 

b) Condições da via 

c) Condições climatéricas 

d) Antecipação da travagem 

e) A velocidade 

f) Condução noturna 

g) As limitações dinâmicas de uma cisterna 

 

2.3. O espaço de segurança na condução 

a) Distâncias de segurança em todas as direções 

b) Especiais cuidados aos impactos traseiros 

c) Estratégias de fugas 
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2.4. Domínio do veículo 

a) Manobras: rotundas, entroncamentos e ultrapassagens 

b) Acessos aos locais de carga e de descarga: manobras e estacionamento 

c) Parquear sem risco 

d) Em caso de avaria ou incidente 

 

3. Evitar lesões (ergonomia) 
 

3.1. Subir e descer do camião com segurança 

3.2. Instalar-se no seu lugar de condução 

3.3. Segurança passiva nos veículos pesados 

  

4. O Fator Humano 
 

Os temas de “O Fator Humano” deverão ser alargados e aprofundadamente desenvolvidos 

durante esta formação, tendo como considerando o fator principal das causas dos 

acidentes. 

 

4.1. Estado psíquico: pressas, agressividade e stress (*) 

 

4.2. Estado Físico 

a) Aspetos influentes: álcool, drogas e medicamentos 

b) A fadiga, o cansaço, o sono e os turnos 

 

4.3. A falta de atenção 

a) O telemóvel 

b) Sistemas embarcados 

c) O “cruise control” 

d) As rotinas 

e) Outros fatores (ex. os objetos soltos) 

 

5. O Veículo 
 

5.1. Preparar para conduzir: a inspeção ao veículo 

5.2. Utilização do cinto de segurança 

5.3. Sistemas de segurança ativa (ABS, ESP, etc.): como funcionam e como atuar 

5.4. Cruise control adaptativo 

 

6. Conclusão e autoavaliação 
 

6.1. Autoavaliação dos conhecimentos 

6.2. Autoavaliação dos riscos 

 

(*) Recomenda-se que estes temas tenham o apoio de psicólogos
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CONDUÇÃO DEFENSIVA - ACOMPANHAMENTO DE MOTORISTA EM ESTRADA 
       

Transportador     Motorista     

Matrícula viatura     Viatura habitual     

Local início     Turno     

Hora início     Produtos: cheio/parcial/vazio     

Quilómetros percorridos     Data       

Principais vias percorridas             

Principais localidades atravessadas             

Condições e tipos das vias             

Condições climatéricas e de luminosidade           

Condições de tráfego             

INÍCIO DA OPERAÇÃO N/A OK M (*)   Comentários (**)   

1. Inspeciona o Veículo             

2. Liga o Corte Corrente            

3. Retira os Calços            

4. Utiliza os três pontos de apoio ao subir e descer do veículo       

5. Postura correta para conduzir       

6. Coloca o Cinto de Segurança antes de iniciar a marcha       

7. Verifica os travões antes de iniciar a marcha       

8. Verifica a regulação dos espelhos retrovisores       

9. Arranca com suavidade       

10. Acelera progressivamente       

11. A velocidade é adaptada à situação       

12. Aproxima-se cautelosamente da entrada ou saída das Instalações e 
espera a sua vez 

      

13. Obedece aos sinais e permite a passagem dos outros       

14. Efetua as manobras com segurança       

ESTRADA N/A OK M (*)   Comentários (**)   

15. Usa o Cinto de Segurança (X 3)             

16. Utiliza as rotas recomendadas            

17. Cumpre os limites de velocidade (X 3)            

18. Ajusta a velocidade ao tráfego, condições climatéricas, etc.       

19. Altera suavemente a velocidade             

20. Cumpre a sinalização rodoviária/regras de trânsito (X 3)       

21. Antecipa-se aos sinais de trânsito            

22. Utiliza corretamente as luzes e a buzina            

23. Utiliza antecipadamente os piscas            

24. Utiliza regularmente os espelhos retrovisores            

25. Não utiliza prolongadamente o telemóvel/sistemas embarcados (X 3)       

26. Aplica a regra dos 3 segundos como distância de segurança (X 3)       

27. Prevê uma escapatória            

28. Preserva o espaço lateral            

29. Controla o espaço posterior            

30. Permite / facilita as ultrapassagens            

31. Ultrapassa corretamente (X 3)            

32. Reduz a velocidade para metade do limite de velocidade sinalizado à 
entrada de rotundas e saídas de autoestradas (X 3) 

      

33. Trava suavemente            

34. Utiliza os intermitentes quando necessário            

35. Reinicia a marcha corretamente            

36. Domínio da viatura            

37. Segurança nas manobras            

38. Regularidade de andamento            

39. Regularidade nas trajetórias       

40. Utiliza os três pontos de apoio ao subir e descer do veículo       

TOTAL         % ITENS CORRETOS (***)   
          

NOTAS: (*) - M = Melhorável       

              (**) - Pormenorizar. Ex.: em rotunda, ao km x da estrada y, etc.    

              (***) - Total OK / (Total OK + Total Melhorável) x 100     

              (X 3) - Fator de Ponderação para o cálculo da % de Itens Corretos   
       

Monitor     Motorista     
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INSPEÇÃO EM PERCURSO 
 

Transportador     Motorista     

Matrícula viatura     Viatura habitual     

Local início     Turno     

Hora início     Produtos: cheio/parcial/vazio     

Quilómetros percorridos     Data       

Principais vias percorridas             

Principais localidades atravessadas             

Condições e tipos das vias             

Condições climatéricas e de luminosidade           

Condições de tráfego             

       

 
N/A OK M (*)   Comentários (**)   

1. Usa o Cinto de Segurança (X 3)             

2. Utiliza as rotas recomendadas            

3. Cumpre os limites de velocidade (X 3)            

4. Ajusta a velocidade ao tráfego, condições 

climatéricas, etc.            

5. Altera suavemente a velocidade             

6. Cumpre a sinalização rodoviária/regras de trânsito 

(X 3)            

7. Antecipa-se aos sinais de trânsito            

8. Utiliza corretamente as luzes e a buzina            

9. Utiliza antecipadamente os piscas            

10. Utiliza regularmente os espelhos retrovisores            

11. Não utiliza prolongadamente o telemóvel/sistemas 

embarcados (X 3)            

12. Aplica a regra dos 3 segundos como distância de 

segurança (X 3)            

13. Prevê uma escapatória            

14. Preserva o espaço lateral            

15. Controla o espaço posterior            

16. Permite / facilita as ultrapassagens            

17. Ultrapassa corretamente (X 3)            

18. Reduz a velocidade para metade do limite de 

velocidade sinalizado à entrada de rotundas e saídas 

de autoestradas (X 3)            

19. Trava suavemente            

20. Utiliza os intermitentes quando necessário            

21. Reinicia a marcha corretamente            

22. Domínio da viatura            

23. Segurança nas manobras            

24. Regularidade de andamento            

25. Regularidade nas trajetórias             

26. Utiliza os três pontos de apoio ao subir e descer do 
veículo       

TOTAL         % ITENS CORRETOS (***)   

    
      

NOTAS: (*) - M = Melhorável       
              (**) - Pormenorizar. Ex.: em rotunda, ao km x da estrada y, etc.    
              (***) - Total OK / (Total OK + Total Melhorável) x 100     
              (X 3) - Fator de Ponderação para o cálculo da % de Itens Corretos    
MONITOR___________________________________       

 


