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Introdução aos Tacógrafos e Tempos de Condução e Repouso 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes de competências para a correta utilização dos 
equipamentos de registo (tacógrafo analógico e digital e livretes de registo individual de 
controlo). 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Desenvolver as competências necessárias para gerir os tempos de condução e de 

repouso, assim como conhecer a utilização dos diferentes tipos de tacógrafos (digital e 

analógico); 

 Conhecer a utilização do Livrete de Registo Individual de Controlo; 

 Identificar a legislação aplicável aos tempos de condução e repouso; 

 Reconhecer as regras aplicáveis ao tempo máximo de condução contínua, diária e 

semanal; 

 Identificar os conceitos de repouso diário, semanal, tanto regular como reduzido; 

 Distinguir um tacógrafo analógico de um tacógrafo digital; 

 Praticar o preenchimento de uma folha de registo; 

 Caraterizar as práticas corretas de utilização de um tacógrafo analógico; 

 Adequar os procedimentos práticos associados à introdução do tacógrafo digital; 

 Conhecer a Legislação referente à atividade e o Regime de Contraordenações; 

 Dominar o regime sancionatório aplicável. 

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a Motoristas de automóveis pesados e ligeiros 
(passageiros e/ou mercadorias). 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 
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Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Tempos de Trabalho e de Repouso dos Motoristas 

 Tempos de condução e repouso 

 Tempos máximos de condução (continua, diária, semanal) 

 Tempos de repouso (diário, semanal) 

 

Módulo II - Tacógrafos e a sua Utilização 

 Homologação e controlo metrológico 

 Tacógrafo analógico 

 Folha de registo 

 Regras de utilização 

 Tacógrafo digital 

 

Módulo III - Regime de Contra-ordenações 

 Legislação nacional e comunitária 

 

Módulo IV - Trabalho Prático 

 

Módulo V - Sessão de Perguntas & Respostas 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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