


o problema/necessidade

Directiva Europeia 2003/59/CE

Requisitos de acesso e exercício 
da profissão de motorista de 

pesados

Certificado de Aptidão Profissional

Qualificação Inicial

Formação Contínua

acesso

renovação

Carta de Condução



Estamos nós em condições 
de organizar e proporcionar 
uma adequada formação e 

em moldes modernos a 
estes motoristas?



Quantos são?

Média anual de cartas de 
pesados atribuídas pela DGV: 

Categoria C  9.409
Categoria D  2.333
Categoria E 15.236

Formação inicial (140 HORAS)
Total=26.978



Quantos são?

Frota em actividade em 2000:
veículos pesados de mercadorias 156.441
autocarros de transporte público   11.351

Formação contínua de 35 h
Total=50.000

Emprego instantâneo = 170.000 condutores



Qual o volume estimado de 
formação anual?

> 5.000.000
de horas-formando



Riscos a evitar

O sector não pode confrontar-se 
com riscos de penúria de 
emprego resultantes de um 
sistema formativo insuficiente ou 
inadequado 

Não podem frustrar-se as 
escolhas profissionais dos 
indivíduos
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Parceria de 
desenvolvimento do 

projecto



O grande objectivo do 
projecto VOLANTE XXI

Preparar com antecedência toda a 
estrutura operacional e organizativa 
capaz de dar resposta ao regime de 
formação obrigatória instituído pela 

Directiva 2003/59/CE e definir o 
modelo de financiamento mais 
adequado para satisfazer essa 

formação 



Exigências de qualidade

o novo regime deve contribuir para:
• adaptar a principal mão-de-obra do 

sector às exigentes condições 
decorrentes da evolução tecnológica
• promover a modernidade e a qualidade 

do emprego do motorista
•melhorar a imagem da profissão
• Torná-la mais atractiva, em especial 

junto dos jovens e das mulheres.



o projecto Volante XXI
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o projecto Volante XXI

Modelo de Gestão Global do Sistema de Formação (MGSF)
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de
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de
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