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ANTRAM - Centro de Estudos Técnicos 

 

“ ... Os Recursos Humanos são componente 

essencial de todo e qualquer sistema de 

transportes de alta qualidade” 

 

“...a escassez de mão-de-obra e  de 

qualificações será um sério problema do 

sector dos transportes no futuro” 

 

“ A inovação contribuirá para a promoção de 

comportamentos sustentáveis” 

      Livro Branco 2011 



 

ANTRAM - Centro de Estudos Técnicos 

 

 Educação e Formação  profissional 

Que problemas hoje? 

 Antecipar e preparar dificuldades 

no recrutamento e adaptar a 

formação à evolução 

Formação obrigatória – O Estado 

impõe as obrigações em nome da 

segurança rodoviária  sem 

financiamento  
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 Formações obrigatórias 

- Acesso à  actividade – Capacidade profissional  

- Acesso à profissão – CAM inicial e   contínuo 

-- Mercadorias perigosas – Motoristas e       

Conselheiros de Segurança  

 

 

 



2011 

Formação 

inicial 

 

2010 

Formação 

inicial 

 

2009 

Formação 

inicial 

 

 

2016 * 

Formação 

continua 

Com mais de 50 

anos 

 

2014 * 

Formação 

continua 

Entre 41 e 50 

anos 

  

2013 * 

Formação 

continua 

Entre 31 e 40 

anos 

 

2012* 

Formação 

continua 

Até 30 anos  

CQM obrigatória para cartas 

de condução após 

 09-09-09 

 

Certificado de Aptidão de Motorista – CAM  
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 3 erros a evitar quando investimos em 

formação: 

1º erro – A empresa não definir resultados pós 

formação – vender mais/ menos multas/ menos gasóleo  

2º erro – A empresa não validar esse resultado – 

após 6 meses (cliente mistério) 

3º erro – A empresa recorrer a qualquer 

entidade…( é fácil…) 

 

 

 



 

ANTRAM - Centro de Estudos Técnicos 

 

113 entidades formadoras reconhecidas pelo      

  IMTT 

    Mercadorias Perigosas  14 entidades        

    CAM  Mercadorias            33 entidades 

 

Como promover a qualidade??? 
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 O nosso CV 

• Mais de 20 anos de experiência formativa 

dirigida ao sector dos transportes 

 

• Mais de 65 000 formandos 

 

• Mais de 250 pequenas e médias empresas 

apoiadas através da consultoria 

 



 

ANTRAM - Centro de Estudos Técnicos 

 

A nossa missão 

Qualificar os activos do sector dos 

transportes 

 
•Plano de formação que abrange diferentes  

funções existentes numa empresa de 

transportes 

•Formação à medida das necessidades 

•Aconselhamento às empresas  

• Qualitrans – Projecto Dinamizar ( formação -

acção) 


