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RESUMO  

Este trabalho parte da análise do acervo de dados disponíveis na entidade reguladora 

do sector do ensino e avaliação de condutores para investigar alguns dos fatores que 

podem influenciar o desempenho dos candidatos a condutor nas provas do exame de 

condução. Utilizando parte das variáveis disponíveis nas aplicações informáticas da 

entidade reguladora, caracteriza-se o sistema de avaliação da condução na perspetiva 

do candidato a condutor, da escola de condução e do centro de exames. Mediante o 

resultado da caracterização de todos os candidatos a condutor, analisam-se os 

processos de aprendizagem completos que permitem a condução de automóveis ligeiros 

de passageiros (categoria B), ou seja, analisam-se os processos onde se verifique o 

registo de início de aprendizagem e aprovação na prova teórica e na prova prática do 

exame, de modo a estudar a influência dos fatores idade, género, local de residência e 

localização da escola de condução. Explora-se, também, a diferença de resultados 

médios das provas teóricas e das provas práticas, ao nível das escolas de condução e 

dos distritos de Portugal continental e identificam-se as situações de candidatos a 

condutor que repetem várias vezes as provas de exame, avançando-se com o valor de 

repetições que poderá ser considerado crítico.               
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ABSTRACT 

 

This study characterizes the Portuguese Driving School industry and investigates the 

determinants of student performance on both the theory and practical driving exams. The 

study makes use of detailed school, exam center and student information available to the 

regulator to not only characterize the industry as a whole but also to show to what extent 

factors such as age, gender, and other student- and school-level demographics help to 

explain differences in exam performance (as measured by pass or fail) among students. 

 Several policy implications of the findings – including a discussion of actions that a 

regulator might consider for students/schools with poor success rates – are discussed. 
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1. Introdução  

As escolas de condução têm como atividade principal e quase exclusiva a 

ministração do ensino da condução a candidatos a condutor para as diversas categorias de 

veículos às quais se habilitam. Este sector é fortemente regulado pelo Estado, pelo que é 

importante não só perceber as razões que justificam a regulação, como também equacionar 

critérios de monitorização. O organismo da Administração Pública responsável pela 

regulação e fiscalização do ensino da condução e das escolas de condução é o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT)1. No âmbito da sua atividade neste 

sector, o IMTT dispõe do registo de dados relativos às escolas de condução, no Sistema 

Informático de Escolas de Condução (SIEC), de dados relativos às provas teóricas do 

exame de condução, disponíveis no Sistema Multimédia dos Exames de Condução (SMEC) 

e de dados relativos aos condutores, incluindo o registo do início da aprendizagem e a 

realização das provas práticas do exame de condução, disponíveis no Sistema Informático 

de Cartas de Condução (SICC). A presente dissertação visa analisar os dados disponíveis 

nas referidas aplicações informáticas e caracterizar as escolas de condução, os candidatos 

a condutor e as provas de exame de condução realizadas, durante um determinado período, 

de modo a identificar quais os fatores que influenciam o aproveitamento dos candidatos a 

condutor nas provas teóricas e práticas do exame de condução.  

Assim, a primeira parte do presente trabalho centra-se no estudo da evolução dos 

regimes jurídicos do ensino e exames de condução e na caracterização do regime que 

vigora atualmente, com o objetivo de permitir uma melhor compreensão dos dados a 

analisar. Após caracterização do regime, analisa-se em que tipo de regulação os sectores 

do ensino e dos exames de condução se inserem, face aos modelos teóricos existentes e, 

mediante a respetiva qualificação, equaciona-se que tipo de intervenção do Estado é a mais 

conforme, tendo como referência a utilização dos dados das provas do exame de condução. 

A segunda parte do trabalho analisa os dados de todas as provas teóricas do exame 

de condução realizadas entre 2008 e 2010 e das provas práticas realizadas entre 2009 e 

2010, nos centros de exame públicos e privados, explorando-se evidências de alguns 

fatores que influenciam o resultado das provas do exame de condução.  

                                                           
1 O Decreto-Lei n.º 126-C/2011, de 29 de dezembro criou o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (artigos 

5.º n.º 1, al. g)), que assume as competências do IMTT na área da habilitação de condutores (vide artigo 23.º n.º 

2 al. a) subal. v)). No entanto, a extinção do IMTT só se tornará efetiva com a publicação dos Estatutos do novo 

instituto, pelo que, nesta data, ainda é o IMTT o organismo que tutela a área objeto da presente investigação e 

todas as referências à entidade reguladora indicarão IMTT.  
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Considera-se que o presente projeto se insere na área de gestão e políticas públicas 

porquanto se centra numa atividade – a habilitação de condutores – que envolve a 

participação de diversos agentes, públicos e privados, onde o Estado intervém quer como 

prestador de serviços, quer como regulador e fiscalizador.  
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2. Metodologia de investigação 

 

2.1 Objetivo da investigação e pergunta de partida 

A investigação associada ao presente trabalho tem como foco principal a análise dos 

resultados das provas do exame de condução, na perspetiva do candidato a condutor, das 

escolas de condução e dos centros de exame e tem como objetivo principal a identificação 

de fatores que influenciam o aproveitamento nas provas do exame de condução, suscetíveis 

de serem aferidos através do registo de dados disponíveis em aplicação informática da 

entidade reguladora. Para além deste objetivo central, pretende-se explorar algumas razões 

de justificação dos resultados encontrados.  

A pergunta de partida da investigação é:  

“Quais os fatores que influenciam o aproveitamento dos candidatos a condutor nas 

provas do exame de condução, aferíveis através dos registos da entidade reguladora?” 

O exame de condução (prova teórica e prova prática) constitui o culminar do 

processo de habilitação dos candidatos a condutor para a obtenção da carta de condução 

ou para o averbamento de uma nova categoria de veículos, no caso de já serem condutores. 

O modelo de habilitação de condutores em vigor inclui, obrigatoriamente, a formação em 

escola de condução e a realização de exame de condução em centro de exames. O 

resultado das provas do exame de condução é influenciado por todos os elementos que 

interagem no processo: características dos candidatos a condutor e respetiva motivação, 

tipo de aprendizagem proporcionada pela escola de condução que estes frequentam, em 

especial o ensino da condução ministrado pelo instrutor, características do centro de exame 

onde o exame é realizado e examinador que avalia a prova prática. Partindo dos dados 

disponíveis nas aplicações informáticas do IMTT, pretendeu-se caracterizar os candidatos a 

condutor que se submeteram ao exame de condução entre 2009 e 2010 e tentar identificar, 

nas variáveis disponíveis, quais as que contribuem para influenciar positiva ou 

negativamente o desempenho dos candidatos a condutor nas provas do exame de 

condução. 

O presente projeto parte do envolvimento da sua autora na área da regulação do 

ensino e exames de condução, uma vez que desempenha funções de dirigente nesta área, 

no IMTT. Considera-se que o facto de o IMTT dispor do registo de todas as provas teóricas 

e práticas do exame de condução, associado a variáveis como a idade, o género, a 
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categoria de habilitação, a data de início da aprendizagem na escola de condução, a escola 

de condução proponente, o centro de exames onde as provas são realizadas e a 

identificação dos examinadores, num número muito elevado, poderá permitir a identificação 

de padrões de desempenho dos candidatos a condutor.  

As hipóteses formuladas face à pergunta de partida, às variáveis disponíveis e às 

limitações de tempo da investigação são as seguintes: 

 Hipótese 1: A idade do candidato a condutor influencia o resultado na aprovação da 

prova teórica e da prova prática do exame de condução. 

 Hipótese 2: O género do candidato a condutor influencia o resultado na aprovação da 

prova teórica e da prova prática do exame de condução. 

 Hipótese 3: O local de residência do candidato a condutor influencia o resultado na 

aprovação da prova teórica e da prova prática do exame de condução. 

 Hipótese 4: A localização / qualificação da escola de condução como urbana ou rural 

influencia a aprovação no exame de condução. 

 Hipótese 5: As escolas de condução com bons resultados médios nas provas 

teóricas apresentam bons resultados médios nas provas práticas.  

 Hipótese 6: O número médio de reprovações nas provas teóricas e nas provas 

práticas, por candidato a condutor permite identificar situações de condutores com 

especiais dificuldades na aprovação das provas de exame. 

Estas hipóteses surgem atendendo ao facto de se delimitar a investigação à análise 

dos dados de registo do IMTT, não sendo considerados fatores que não resultam dos 

referidos dados, como por exemplo a motivação dos candidatos a condutor. Quanto às 

variáveis em análise, a sua escolha resulta do facto das variáveis constantes nas bases de 

dados em análise terem uma informação limitada, pelo que foram isoladas as que existiam e 

que poderiam apresentar correlações com o binómio aprovação / reprovação.  

 

2.2 Relevância do tema  

 O acervo dos dados das escolas de condução das provas do exame de condução, 

nos termos em que é feito atualmente, apresenta uma grande diversidade de informação, 

desde os pedidos de marcação, sorteio dos examinadores e percursos de exame, até ao 

registo de aprovação na prova prática, que tem como consequência a produção da carta de 

condução. No entanto, não existe a predefinição de áreas a monitorizar através dos dados, 

pelo que os mesmos são extraídos de forma casuística, consoante as solicitações, quer 
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internas, quer externas à entidade reguladora. Toda essa informação conjugada e tratada de 

forma sistemática, poderá proporcionar conclusões sobre o desempenho dos candidatos a 

condutor, das escolas de condução e/ou dos centros de exame. Por poder abarcar vários 

problemas e por uma questão de economia e realismo das limitações que esta investigação 

teve, optámos por nos centrar na procura de fatores que influenciam a aprovação dos 

candidatos a condutor nas provas do exame de condução.  

 Consideramos que o estudo dos resultados das provas do exame de condução pode 

trazer alguns contributos para a análise dos processos de aprendizagem de contextos 

diversos da condução, pelo seu elevado número anual e pela diversidade dos seus 

intervenientes, uma vez que a habilitação da condução é transversal na nossa sociedade, 

verificando-se independentemente das habilitações literárias ou do contexto socioeconómico 

de origem dos candidatos a condutor. Por outro lado, como a atividade do ensino da 

condução é uma atividade regulada e atendendo a que o resultado do exame da condução 

constitui o outcome2 da formação, a análise dos resultados das provas de exame poder-nos-

á dar indicações sobre que tipo de informação poderá, no futuro, ser utilizada pela entidade 

reguladora para avaliar as escolas de condução, que tipo de informação poderá ser 

suscetível de ser divulgada ao utilizador do serviço (candidatos a condutor) e, 

eventualmente, proporcionar uma melhor prestação do serviço pelas escolas de condução.   

 O Estado deve ser capaz de reunir instrumentos de monitorização das atividades 

reguladas que, entre outros objetivos, contribuam para o fundamento da atividade, a saber: 

obrigatoriedade de se aprender a conduzir em escola de condução e justificação para o 

facto de, por imposição legal, se obrigar os cidadãos a frequentar instituições privadas, 

como as escolas de condução, para poderem aceder a um direito seu – a permissão para 

conduzir veículos a motor na via pública.  

 

2.3 Metodologia  

No presente trabalho, atendendo a que o objetivo principal é a identificação de 

fatores que influenciam o aproveitamento das provas do exame de condução, suscetíveis de 

serem aferidos através do registo de dados disponíveis em aplicação informática da 

entidade reguladora, é enunciada, como enquadramento, a evolução do regime do ensino e 

                                                           
2 Na aceção de garantia de qualidade do ensino da condução aferida através das provas de exame, conforme 

conceito de Remenyi, Sherwood-Smith e White (1997).  
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dos exames de condução em Portugal e especifica-se o atual regime de habilitação de 

condutores. Após a qualificação do regime, analisa-se o tipo de regulação existente no 

sector do ensino da condução e no sector dos exames de condução, de modo a melhor 

compreender que tipo de análise de dados / intervenção no sector é mais consentânea com 

os objetivos da entidade reguladora. Na área da regulação do ensino da condução são 

autonomizadas as dimensões do ensino, das escolas de condução e dos seus profissionais 

e na área dos exames de condução são autonomizados os exames de condução 

diretamente realizados pelo IMTT dos exames de condução realizados por entidades 

privadas autorizadas.  

Após a caracterização e análise da regulação do sector do ensino e avaliação de 

condutores, o presente trabalho centra-se no seu objetivo principal – a análise dos dados 

resultantes das provas do exame de condução. Os dados em causa dizem respeito a todas 

as provas teóricas realizadas entre 2008 e 2010 e todas as provas práticas realizadas entre 

2009 e 2010. A razão de ser da escolha do período deveu-se ao facto de inicialmente ter 

sido estabelecido que a análise das provas do exame de condução se centraria entre os 

anos de 2009 e 2010, uma vez que a aplicação informática SICC, onde residem grande 

parte dos dados a analisar, só ter entrado em produção em Março de 2008, pelo que, não só 

não se poderia dispor dos dados relativos ao ano completo de 2008, como também os 

dados desse período poderiam conter potencialmente mais inconsistências do que os dos 

anos subsequentes, face à necessidade de adaptação dos utilizadores à nova aplicação 

informática3. Por outro lado, atendendo a que o foco da presente trabalho é o processo de 

aprendizagem da condução, através da análise das provas de exame, considerou-se ser de 

restringir a análise aos candidatos a condutor que iniciaram e concluíram o processo da 

habilitação para a condução durante o período da análise. Atendendo a que os dados 

relativos às provas teóricas estão disponíveis numa aplicação informática diferente (SMEC), 

e de modo a aumentar a amostra, foram também incluídos os registos das provas teóricas 

realizadas em 2008, uma vez que o SMEC não apresentava as mesmas situações críticas 

do SICC, no ano de 2008. 

Com tal período temporal, foram reunidos 443953 registos de provas teóricas e 

412529 registos de provas práticas, realizadas entre 2009 e 2010, ao que se acrescentou 

229810 provas teóricas realizadas em 2008. Considera-se que esta amostra permitirá dar 

uma visão muito próxima da realidade, uma vez que se trata de todo o universo das provas 

do exame de condução realizadas no período acima referido.  

                                                           
3 Cfr. Martins e O’Neill (2008).  
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O método utilizado no tratamento dos dados, para além da contagem dos registos 

das variáveis consideradas, a análise da respetiva média, da mediana e do desvio padrão, 

inclui a utilização de modelos de regressão logística (logit)4 para tentar explicar quais os 

fatores mais importantes que determinam a aprovação dos candidatos a condutor. Tais 

modelos pretendem controlar as diferentes variáveis das provas de exame e identificar o 

que subsiste se não existirem fatores objetivamente diferenciadores, como por exemplo a 

idade ou o género.  

Assim, pretende-se adotar uma metodologia de cariz quantitativo, onde a análise dos 

dados assume um carácter exploratório e a opção dos caminhos a adotar está condicionada 

quer pela análise do contexto teórico, quer pelos sucessivos resultados encontrados, 

atendendo a que a amostra integra muitas variáveis e não existem estudos relativos ao 

tratamento sistemático dos dados em questão.  

Após a análise dos dados, apresentam-se as respetivas conclusões articuladas com 

a enunciação de áreas a desenvolver em estudos posteriores. 

                                                           
4 Técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que 

permita a predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma 

série de variáveis explicativas contínuas e/ou binárias, Hosmer Jr e Lemeshow (1989).  
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3. Caraterização da atividade em análise 

 

3.1 Evolução do ensino e dos exames de condução em Portugal  

 As primeiras referências ao ensino da condução em Portugal encontram-se na 

publicação dos primeiros diplomas legais sobre legislação rodoviária. Em 1901, com o 

Regulamento sobre Circulação de Automóveis, reconhecia-se que os automóveis já podiam 

originar graves acidentes, se fossem conduzidos por condutores inábeis e inexperientes. Em 

1928, com o primeiro Código da Estrada, já se exigia aos candidatos a condutor a 

submissão a uma prova teórica, prática e técnica, para poderem conduzir um automóvel. 

Pela primeira vez são introduzidos requisitos prévios de habilitação, a saber: idoneidade 

moral e idade mínima, estabelecendo-se os 21 anos para um condutor se habilitar a 

conduzir ou 18 anos, desde que fosse emancipado.  

 Em 1928, para além do Código da Estrada, foi criada a estrutura burocrática para a 

sua aplicação, constituída pelo Conselho Superior de Viação e pelas Comissões Técnicas 

de Automobilismo. As referidas comissões técnicas de automobilismo, existentes em cinco 

circunscrições do país, foram responsáveis pelos exames de condução, na primeira metade 

do séc. XX: os cidadãos interessados na obtenção da sua permissão para conduzir, ou seja, 

na obtenção da carta de condução, tinham de se dirigir àquelas estruturas regionais. Já 

nessa época havia a vontade social de que as comissões técnicas funcionassem bem nas 

áreas das suas competências: registo de veículos e exames de condução.  

 O exame de condução era composto por três provas: a prova teórica avaliava o 

conhecimento das normas jurídicas de trânsito e dos deveres dos condutores, a prova 

prática baseava-se na execução de manobras dentro do veículo, realizadas com a 

necessária destreza e sem hesitações e, finalmente, a prova técnica avaliava os 

conhecimentos elementares teóricos e práticos de mecânica automóvel. 

 A exigência de conhecimentos sobre o Código da Estrada e das aptidões 

necessárias para a condução automóvel era de tal forma sentida que em 1934 e 1935, 

respetivamente, o Real Automóvel Club de Portugal, hoje Automóvel Club de Portugal, 

inaugurou as duas primeiras escolas de condução, em Lisboa e no Porto, ainda sem 

autorização específica do Estado. A regulamentação específica desta área surgiu com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 39 672, de 20 de Maio de 1954, que aprovou o novo 

Código da Estrada. O ensino da condução passou a ser regulamentado, tendo-se 

estabelecido a diferença entre ensino da condução gratuito e ensino da condução 
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remunerado, este último com exigências de funcionamento próprias. O ensino da condução 

gratuito podia ser ministrado por indivíduos habilitados a conduzir veículos e o ensino da 

condução remunerado só podia ser ministrado por instrutores de condução, ou seja, por 

indivíduos que tivessem obtido aprovação em exame específico e reunissem os seguintes 

requisitos: cinco anos de experiência na condução de veículos automóveis da categoria a 

que os seus instruendos se pretendiam habilitar, posse da 4ª classe da instrução primária, 

idoneidade moral comprovada através de registo criminal, atestado de bom comportamento 

moral e cívico e ainda comprovativo de que não eram portadores de nenhuma doença 

contagiosa. 

 O processo de aprendizagem da condução previa a frequência de 30 lições, cada 

uma com a duração de uma hora. Para além dos conhecimentos teóricos e de domínio do 

veículo, a todos os candidatos a condutores eram ainda ministrados, numa sala, 

conhecimentos teóricos e práticos sobre mecânica. Foi a partir desta data que começaram a 

surgir, um pouco por todo o país, escolas de condução e mecânica.  

 Mais recentemente, o regime do ensino da condução foi objeto de regulamentação 

autónoma com o Decreto-Lei n.º 364/76, de 14 de Maio que qualificou a atividade de 

interesse público, e estipulou que o ensino da condução só poderia ser ministrado em 

escolas de condução, sem prejuízo das licenças concedidas a instrutores que trabalhassem 

por conta própria. O licenciamento era efetuado por alvará, o qual era concedido mediante 

concurso público, em conformidade com as necessidades públicas, sendo atribuído pela 

então Direcção Geral de Viação (DGV), quer por sua iniciativa, quer a requerimento dos 

interessados ou solicitação das câmaras municipais. Nesta fase, o acesso e 

desenvolvimento da atividade era claramente restritivo, impondo não só o concurso público 

para abertura de novas escolas de condução, como também o parecer prévio dos sindicatos 

e da associação dos industriais do ensino da condução, quer para a abertura dos concursos 

públicos, quer para o aumento do contingente de veículos ou da dimensão das escolas de 

condução existentes.  

 Com este diploma passaram a existir escolas de condução do tipo A e do tipo B, 

consoante a sua dimensão. As primeiras ministravam, obrigatoriamente, a instrução a 

condutores profissionais e não profissionais, em todas as categorias de veículos 

automóveis. As segundas apenas ministravam a instrução para determinado tipo de 

condutores e de categorias de veículos definidos no acto de abertura do respetivo concurso 

público. 
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 Esta regulamentação vigorou até Julho de 1982, data em que entrou em vigor o 

Decreto-Lei n.º 6/82, de 12 de Janeiro, que procedeu à sua revogação e que veio regular, de 

forma mais completa e sistematizada, o ensino da condução, quer no que respeita às 

escolas de condução, quer no que concerne aos instrutores de condução. 

 Conforme o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 6/82, de 12 de Janeiro, pretendeu-se 

  

   (….) criar uma nova armadura jurídica para o sector do ensino da 

   condução, de modo a possibilitar o natural desenvolvimento da 

   atividade das escolas e a garantir a  sua subordinação ao objetivo 

   essencial, que é o de ministrar uma boa formação aos candidatos a 

   condutores. 

 As escolas de condução passaram a classificar-se em escolas de condução normais 

- as que se destinavam à ministração do ensino da condução de velocípedes, ciclomotores, 

motociclos, automóveis ligeiros, pesados de mercadorias e tratores agrícolas – e escolas de 

condução especiais – as que se destinavam à ministração do ensino da condução de 

automóveis pesados de passageiros, embora pudessem ministrar o ensino das outras 

categorias. 

 Promoveu-se, ainda, o aperfeiçoamento do sistema de acesso à profissão de 

instrutor de condução, bem como a fixação de requisitos mínimos para as instalações e 

apetrechamento das novas escolas de condução, através, no primeiro caso, do 

estabelecimento de impedimentos ao acesso à profissão de instrutor e a indicação da 

fixação em regulamento dos requisitos para admissão aos cursos de formação de 

instrutores, e no segundo caso, da enunciação dos elementos de registo que as escolas de 

condução deviam possuir e, bem assim, os requisitos do estabelecimento, respetivos 

compartimentos e equipamento obrigatório. 

 O regime jurídico do ensino da condução, regido pelo Decreto-Lei n.º 6/82 de 12 de 

Janeiro, por diversa legislação avulsa e pelo Decreto-Lei n.º 263/95 de 10 de Outubro que 

visou responder aos desafios impostos por objetivos de modernização, de clarificação e de 

credibilização, nomeadamente no que respeita à adequação do regime sancionatório 

aplicável (preâmbulo do diploma), vigorou até 1998, data em que foi revogado pelo Decreto-

Lei n.º 86/98, de 3 de Abril. Este diploma veio introduzir alterações profundas no regime 

jurídico do ensino da condução. Conforme se lê no preâmbulo, as novidades centraram-se 

na liberalização da atividade do ensino da condução e na valorização da componente 
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pedagógica quer no que toca à formação dos candidatos a condutor ao exercício da 

condução, quer no que respeita à formação de formadores. 

 Das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 86/98 destacam-se a abolição do 

concurso público para abertura de novas escolas de condução, a não classificação das 

escolas de condução em normais e especiais, a proibição de abertura de filiais e sucursais, 

a introdução de disposições direcionadas para o ensino da condução, nomeadamente a 

exigência do ensino sequencial e simultâneo5. Verificou-se ainda um reforço das exigências 

de acesso e manutenção da função de instrutor de condução.  

 O regime jurídico do ensino da condução, estabelecido no Decreto-Lei n.º 86/98, é o 

que se encontra atualmente em vigor e está associado aos exames de condução atendendo 

a que os conteúdos da formação são conteúdos previstos para a realização das provas de 

exame. É um regime que vigora há mais de dez anos e encontra-se em processo de 

revisão, sendo previsível que em 2013 o enquadramento legal do sector seja alterado. 

   

3.2 Processo de habilitação de condutores   

 A condução de veículos a motor na via pública só é permitida a titulares de carta de 

condução. O processo para obtenção da carta de condução – processo de habilitação de 

condutores – envolve a verificação do preenchimento de requisitos prévios, avaliação da 

aptidão física, mental e eventualmente psicológica, frequência de curso de formação 

específico em escola de condução e aprovação no exame de condução constituído por duas 

provas: prova teórica e prova das aptidões e do comportamento, vulgo prova prática6.   

 Ao nível dos requisitos para a obtenção da carta de condução é necessário que o 

candidato a condutor possua idade mínima para a categoria de veículo a que se pretende 

habilitar, conforme quadro resumo constante no ANEXO A. Independentemente do requisito 

da idade, o Código da Estrada prevê ainda que só pode ser habilitado para a condução de 

veículos das categorias C e D e das subcategorias C1 e D1 quem possuir habilitação para 

conduzir veículos da categoria B e das categorias B+E, C+E e D+E quem possuir habilitação 

para conduzir veículos das categorias B, C e D, respetivamente. Podem conduzir veículos 

das subcategorias C1+E e D1+E quem possuir habilitação para conduzir veículos das 

subcategorias C1 e D1, respetivamente. Quanto aos veículos das categorias D e D+E, das 
                                                           
5 Ver definição página 34, notas 20 e 21. 
6 Por uma questão de melhor compreensão será adotada em todo o documento a designação de prova prática 

para designar a prova das aptidões e do comportamento.  
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subcategorias D1 e D1+E e ainda da categoria C+E cujo peso bruto exceda 20000 kg, os 

condutores só podem conduzi-los até aos 65 anos de idade. 

 Outro requisito de habilitação é a aptidão física, mental e psicológica, que se 

encontra prevista no Anexo III do Decreto-Lei n.º 45/20057, de 23 de fevereiro bem como no 

Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 313/2009, 

de 27 de outubro. Considera-se que o exercício da condução impõe que os condutores 

possuam condições físicas e psicológicas, em especial, entre outras, a coordenação motora, 

a capacidade de reação, a atenção e o tratamento da informação, que lhes permitam 

exercer a condução em segurança, condições essas que devem ser aferidas em avaliações 

próprias.  

 Para a obtenção da carta de condução é necessário também que o candidato a 

condutor tenha residência em território nacional, considerando-se que o país de residência 

habitual é aquele onde o candidato a condutor se encontra, durante pelo menos 185 dias 

por ano civil, em consequência de vínculos pessoais e profissionais ou, na falta destes 

últimos, em consequência apenas de vínculos pessoais, desde que sejam indiciadores de 

relações estreitas com aquele local. Para além do requisito da residência, em 2005, o 

Código da Estrada introduziu o requisito da literacia mínima, impondo que só possa ser 

autorizado a conduzir quem saiba ler e escrever. Finalmente, não pode habilitar-se à 

condução ou ao averbamento de novas categorias na carta de condução quem esteja a 

cumprir proibição ou inibição de conduzir ou medida de segurança de interdição de 

concessão de carta de condução. 

 Para além dos requisitos prévios acima referidos é necessário, ainda, que o 

candidato a condutor frequente um curso de formação específico e aprove nas respetivas 

provas de exame. O ensino ministrado através do curso de formação de candidatos a 

condutor compreende as modalidades de teoria da condução, prática da condução e técnica 

automóvel. A teoria de condução tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e 

avaliação dos riscos para a circulação rodoviária segura, os fatores internos e externos que 

podem condicionar o comportamento do condutor, a interiorização de atitudes adequadas à 

segurança rodoviária e a sensibilização para a preservação do ambiente. Relativamente às 

categorias C e D e subcategorias C1 e D1, o ensino técnico visa a aquisição de 

conhecimentos sobre o funcionamento e manutenção do veículo, bem como a sua utilização 

de acordo com as limitações técnicas e legais que mais influenciam a segurança dos seus 

ocupantes e dos demais utentes da via. A prática de condução tem por objetivo a adaptação 

                                                           
7 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 103/2005, de 24 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 174/2009, de 3 de agosto. 
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do candidato a condutor ao ambiente rodoviário e domínio do veículo em circulação, atenta 

a interação entre formação teórica e prática e os princípios de segurança rodoviária. A 

modalidade de técnica automóvel visa a aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento 

e manutenção do veículo, bem como a sua utilização de acordo com as limitações técnicas 

e legais que mais influenciam a segurança dos seus ocupantes e dos demais utentes da via.  

 O curso de formação de candidatos a condutor deve ter a duração considerada 

adequada pelo instrutor à sua correta e completa ministração, não devendo, no entanto, o 

número total de lições ser inferior às previstas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Número mínimo de lições por categoria/subcategoria de veículo8 

Categoria  
e Subcategorias 

Teoria  
Disposições 

 Comuns 
Disposições  
Específicas Prática   

A 28 4 16 

A1 28 4 12 

B 28 - 32 

B1 28 - 12 

C - 20 16 

C1 - 12 8 

C+E - - 12 

C1+E - - 8 

D - 20 24 

D1 - 12 8 

D+E - - 12 

D1+E - - 8 
 

 A legislação prevê algumas situações de redução do número mínimo das lições, nas 

situações de formação para a habilitação de novas categorias.  

 Quanto ao ensino prático, este só pode iniciar-se após a frequência de um quarto do 

número mínimo das lições de teoria relativa a cada uma das categorias e subcategorias a 

que o candidato a condutor se pretende habilitar. Por outro lado, o candidato a condutor só 

pode ser proposto a exame teórico depois de ter frequentado, no mínimo, um quarto do 

número de lições de prática estabelecidas no anexo ao referido despacho para cada 

categoria e subcategoria. 

                                                           
8 Despacho n.º 17 692/2005, de 18 de agosto, publicado na 2ª série do Diário da República n.º 158, de 18 de 

agosto.  
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 Caso o candidato a condutor reprove em qualquer das provas do exame de 

condução deve frequentar mais lições, cujos conteúdos devem incidir sobre as matérias ou 

áreas em que não obteve aproveitamento.  

 Após a conclusão da formação teórica e prática o candidato é submetido à prova 

teórica e à prova prática, respetivamente. Estas provas são realizadas sequencialmente, 

têm caracter eliminatório e são realizadas ou nos centros de exame do IMTT ou em centros 

de exame privados. O candidato a condutor pode optar por efetuar as provas de exame em 

centro público ou privado. Tendo em conta que o exame é único, o candidato a condutor só 

poderá efetuar a prova prática no centro de exames onde realizou a prova teórica com 

aprovação, exceto se provar que mudou a residência habitual ou o seu domicílio 

profissional, com carácter permanente. 

 Quanto à prova teórica, esta é constituída por um teste de escolha múltipla realizado 

em aplicação interativa multimédia, sendo que as questões incidem sobre todas as unidades 

temáticas previstas no conteúdo programático para a categoria ou subcategoria de veículo a 

que o candidato se habilita e, sempre que possível, as perguntas são apoiadas em figuras 

ou imagens relativas a situações de trânsito. As respostas às questões que compõem o 

teste são de escolha múltipla entre duas e quatro respostas possíveis, devendo cada 

questão admitir apenas uma resposta certa. A estrutura das provas teóricas é a que consta 

da Tabela 2.  

Tabela 2 – Estrutura das provas teóricas do exame de condução 

Categoria 
N.º  

questões Conteúdos programáticos Duração 
Aprovação 

Subcategoria 
Perguntas  

certas 

B/B1 30 

Disposições comuns relativas a 
todas as categorias de veículos, 
constantes da secção I do capítulo I 
do anexo do RPE 

30m 27 

A/A1 1ª 
habilitação 30 

20 perguntas 

30m 27 

Disposições comuns relativas a 
todas as categorias de veículos, 
constantes da secção I do capítulo I 
do anexo do RPE 

(20+10) 10 perguntas  
Disposições específicas, constantes 
da secção II do capítulo I do anexo 
do RPE 

A/A1 10 
Disposições específicas, constantes 
da secção II do capítulo I do anexo 
do RPE 

10m 9 

C/C1 20 
Disposições específicas, constantes 
da secção II do capítulo I do anexo 
do RPE 

25m 18 

D/D1 20 
Disposições específicas, constantes 
da secção II do capítulo I do anexo 
do RPE 

25m 18 
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 Em caso de reprovação, na presença do examinador e, eventualmente, do diretor da 

escola de condução e no prazo de quatro horas após o termo da prova, o examinado pode 

visionar as questões às quais respondeu incorretamente, após a prova, num máximo de 

cinco questões. Caso tenha respondido mal a mais de cinco questões, o visionamento é 

feito posteriormente, com data e hora a combinar com o Centro de Exames, mediante 

solicitação. Nas provas teóricas de motociclos, o candidato pode visionar três questões no 

período máximo de dez minutos. Se o examinado pretender reclamar, deve fazê-lo 

fundamentadamente no livro de reclamações existente no centro de exames, no prazo 

máximo de quarenta e oito horas após a realização da prova. O centro de exames deve 

proceder ao envio da reclamação à entidade Administrativa para apreciação, no prazo 

máximo de vinte e quatro horas após a sua apresentação. 

 Quanto à prova prática, esta é realizada em condições normais de trânsito urbano e 

não urbano. A duração da prova é a que consta na Tabela 3, sendo que tais limites devem 

ser suficientes para a correta avaliação do candidato a condutor. 

Tabela 3 – Duração das provas práticas 

Tipo de veículo Duração da Prova  

  MIN MAX 

Categorias A, A1, B, B1, B+E 40 m 55 m 

Categorias C, C1, C+E, C1+E,  
                   D, D1, D+E e D1+E 

60 m 75 m 

 

 Os conteúdos programáticos da prova das aptidões e do comportamento do exame 

de condução constam no Regulamento das Provas de Exame (RPE)9. O candidato a 

condutor reprova se praticar um erro ou um erro intolerável, situações também previstas no 

RPE e elencadas no quadro constante do ANEXO B. 

 Quanto aos veículos a utilizar na prova prática, estes devem ser licenciados para a 

instrução ou para o exame, com exceção das provas dos candidatos obrigados a conduzir 

determinados veículos ou veículos adaptados, em resultado de exame médico (veículos 

adaptados a cidadãos com mobilidade reduzida) e candidatos autopropostos, que estão 

isentos da frequência do curso de formação de condução em escola de condução10.  

                                                           
9 Aprovado pela Portaria n.º 520/2005, de 22 de junho 
10 Situações de exceção, como por exemplo os condutores sujeitos a novo exame, nos termos do artigo 129.º do 

Código da Estrada, os titulares de licenças de condução estrangeiras que não possam, nos termos da legislação 

em vigor, obter carta de condução com dispensa de exame ou os titulares de certificado de condução emitido 
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3.3 Análise da atividade de formação e avaliação de candidatos a condutor 

 Da análise dos sucessivos diplomas legais que regulamentaram a matéria do ensino 

da condução verifica-se que, com exceção do Decreto-Lei n.º 86/98, de 3 de Abril, a 

regulamentação do sector foi muito forte, limitando quer o acesso quer o exercício da 

atividade das escolas de condução por leis restritivas da concorrência e regulando ao 

pormenor toda a atividade das escolas de condução. O ensino da condução, razão de ser 

principal das limitações e imposições legislativas, ficou sempre para segundo plano e 

regulamentado de forma indireta, através das exigências relativas às provas de exame.  

 Os conteúdos da formação nunca foram estabelecidos ou tratados de forma 

autónoma, permanecendo acriticamente colados aos conteúdos das provas de exame de 

condução. Um modelo de formação de condutores, com objetivos e competências a atingir 

predefinidas, semelhante ao modelo da Matriz GDE, Goals for Driver Education, 

desenvolvido por Hatakka, Keskinen, Glad, Gregerson e Hernetkoski (2003)11, não teve, até 

à presente data acolhimento legislativo em Portugal. Sem prejuízo, os estudos sobre o 

comportamento dos jovens condutores e sobre ensino / formação de candidatos a condutor 

têm sido profícuos12 e reveladores da necessidade de se estabelecer um modelo de ensino 

de condução que sirva de suporte a uma aprendizagem orientada para a condução em 

segurança. Tais orientações não serão abordadas neste projeto por se considerar que 

fogem ao objeto de análise. No entanto, assumimos, como ponto de partida que o objetivo 

da entidade reguladora é a existência de um ensino da condução orientado para o 

comportamento seguro do condutor, pelo que os fatores que eventualmente influenciam o 

resultado das provas do exame de condução a identificar servirão, ainda que de forma 

mediata, este objetivo.  

 Quanto às escolas de condução, até 1998, face às limitações de acesso ao mercado, 

a concorrência praticamente não se fazia notar. Os alvarás eram atribuídos pelo Estado, 

mediante a abertura de concurso público (até 1982) e os preços da atividade eram 

                                                                                                                                                                                     
pelas forças militares e de segurança que não tenham requerido a equivalência da sua carta de condução, de 

acordo com legislação própria. 
11 Remete-se para o ANEXO C a matriz GDE traduzida. 
12 A título de exemplo, Relatório da OCDE ( 2006) Young Drivers, The Road Safety, Joint Transport Research 

Center; Engstrom et al. (2003) Young novice drivers, driver education and training, Literature review, Swedish 

National Road and Transport Research Institute; Elvik, Hoye, Vaa e Sorensen (2009) The Handbook of Road 

Safety Measures. 
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tabelados13. Em 1982, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 6/82, a atribuição dos 

alvarás passou a ser feita mediante requerimento dos interessados, mas a respetiva 

concessão estava condicionada a uma pré-avaliação da procura do mercado, com a 

possibilidade de não se atribuir o alvará se tal não fosse aconselhável face à procura 

existente. A possibilidade da existência de concorrência neste sector era desaconselhada ou 

mesmo afastada pelo legislador, considerando que cada escola deveria ter assegurado um 

mercado de, no mínimo, 25.000 habitantes. As restrições de acesso eram fundamentadas 

na consideração de que uma concorrência “excessiva” prejudicava a qualidade do ensino 

ministrado, pois os seus agentes estariam demasiado preocupados em assegurar o retorno 

económico da atividade, em detrimento da qualidade do serviço prestado – ensino da 

condução.  

 Após 1998, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 86/98, foi alterado o 

paradigma do acesso à atividade, mediante a possibilidade de se requerer um alvará de 

escola de condução desde que se observasse os requisitos de idoneidade, capacidade 

profissional, capacidade financeira e de localização superior a 500 metros de uma escola de 

condução existente14. Tal alteração teve como consequência o aumento significativo das 

escolas de condução em todas as regiões do país, conforme se demonstra pela evolução 

dos alvarás de escolas de condução constante da Tabela 4 e Gráfico 1. 

                                                           
13 As tabelas indicavam os preços máximos a cobrar pelos serviços descriminados.  
14 Artigos 3.º, al. b) do n.º 2º e al. c) do n.º 2º, todos do Decreto-Lei n.º 86/98, de 03 de abril. 
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Tabela 4 – Evolução dos alvarás de escolas de condução 

Distritos Até 
   03-07-1998 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL Alvarás  
Diversos a) 

TOTAL 

Aveiro 33 3 4 7 18 3 4 6 4 0 0 0 0 0 82 4 78 
Beja 20 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 27 1 26 
Braga  30 30 14 15 18 1 6 4 0 0 0 0 0 2 120 8 112 
Bragança 14 1 2 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 25 0 25 
Castelo Branco 16 3 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 1 25 
Coimbra 26 7 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 44 1 43 
Évora  17 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 28 1 27 
Faro  30 8 2 6 4 1 0 1 0 2 0 1 2 0 57 0 57 
Guarda  17 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0 29 
Leiria  29 5 10 2 7 1 1 3 0 0 0 0 1 1 60 2 58 
Lisboa 90 10 17 14 5 3 6 2 6 7 3 4 6 6 179 10 169 
Portalegre 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 15 
Porto 64 28 36 30 24 4 9 4 1 1 1 0 2 1 205 7 198 
Santarém 37 2 1 5 4 1 7 2 1 0 0 0 0 1 61 2 59 
Setúbal 27 6 4 12 9 2 1 4 2 3 3 1 4 2 80 11 69 
Viana do Castelo 16 10 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 36 
Vila Real 13 11 6 0 1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 38 1 37 
Viseu 33 1 9 6 8 0 2 2 0 0 1 0 0 0 62 6 56 
TOTAL 527 131 123 115 108 21 43 31 16 15 10 7 16 13 1176 57 1119 

 

a) Alvarás cancelados, revogados e declarados nulos 
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Gráfico 1. Evolução do número de alvarás de escolas de condução 

 Conforme se pode comprovar, de 527 escolas de condução existentes em 1998, 

passaram a existir, em 2011, 1176 escolas. A liberalização do acesso à atividade no sector 

das escolas de condução permitiu aumentar significativamente a oferta formativa, mas 

introduziu o fator concorrência num sector que não estava habituado a autoregular-se. Por 

outro lado, os candidatos a condutor passaram a ser livres de escolher a escola de 

condução, independentemente do local onde residem e as vias de comunicação e 

transportes permitem uma maior mobilidade e facilidade nas deslocações. A escola de 

condução passa a ter muita dificuldade em definir e fidelizar o seu mercado.  

Atualmente, a atividade das escolas de condução não é considerada pública, por ser 

desenvolvida em exclusivo pelo sector privado e porque não prossegue formalmente o 

interesse público, uma vez que tal designação caiu com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 86/9815, mas continua a ser uma atividade regulada pelo estado, cuja área de atuação - 

formação de condutores – contribui para a prossecução do objetivo público paternalista 

                                                           
15 O n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 6/82, de 12 de janeiro, fazia menção expressa à prossecução de 

interesse público, no entanto a sua supressão no Decreto-Lei n.º 86/98 suscita dúvidas quanto à bondade da 

medida, uma vez que as motivações de supressão da qualificação de interesse público do ensino da condução 

podem não ter sido por alteração do paradigma de suporte da atividade, mas por razões de natureza fiscal.  
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(Baldwin e Cave, 1999) de aumento da segurança rodoviária. Assim, considera-se que se 

justifica a existência de indicadores de acompanhamento da atividade por parte da entidade 

reguladora que permitam a discussão dos efeitos da necessidade de regulação específica 

(Joskow, 1989) e sejam suscetíveis de contribuir para a eventual mensuração da qualidade 

do serviço prestado (Rocha, 2001). 

A questão da qualidade do serviço centra-se na conformidade do serviço prestado 

com os objetivos prosseguidos pelo Estado para o sector, que têm tradução, em primeira 

linha, na lei e, de forma mediata, nos objetivos estratégicos que o Estado pretende 

prosseguir na área da formação de condutores, com vista ao aumento da segurança 

rodoviária. O ensino da condução é um sector cujos intervenientes têm expectativas 

diversas relativamente à natureza dos serviços prestados. Os candidatos a condutor, os 

instrutores, os proprietários de escolas de condução e a entidade reguladora podem ter 

interesses diferentes e divergentes. Os candidatos a condutor podem unicamente querer 

obter a carta de condução para poderem conduzir legalmente na via pública e não terem 

especial motivação para aprender a conduzir em segurança; os donos de escolas de 

condução podem ter como motivação essencial, no desenvolvimento da sua atividade, 

dispender o mínimo de recursos e obter o máximo de proveitos, descurando o ensino 

prestado e o Estado pode centrar a sua atuação na avaliação da atividade em causa, 

através da realização dos exames de condução, deixando para segundo plano o ensino da 

condução e o funcionamento das escolas de condução. Nesse sentido, a qualidade do 

ensino da condução, na perspetiva do Estado, será a conformidade do serviço esperado – 

formação de condutores seguros – com a avaliação do serviço percebido que contribua para 

o aumento efetivo da segurança rodoviária. Tal avaliação fundamenta, em última análise, a 

opção de manutenção da regulação da atividade.  
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4. A regulação do sector do ensino da condução 

Selznick (1985, citado por Baldwin e Cave, 1999) considera que o conceito de 

regulação diz respeito ao controlo direcionado que o sector público faz a uma determinada 

atividade, que é valorizada pela comunidade e relativamente à qual o Estado considerou 

que revestia um especial significado para a prossecução dos seus fins. A intervenção do 

Estado pode ser de restrição de determinado comportamento ou de prevenção para se 

evitar que comportamentos indesejáveis ocorram, como também pode promover ou facilitar 

determinada atividade. O referido controlo pode concretizar-se na produção de legislação 

que assegure que o desenvolvimento da atividade é alinhado com os objetivos do Estado ou 

na influência que o Estado pode provocar no desenvolvimento da atividade e no 

comportamento dos seus agentes. A regulação não impõe necessariamente a intervenção 

do Estado e uma atividade pode ser influenciada e condicionada pelas mais diversas formas 

de controlo social, em especial pelos mercados a que se dirige. A razão de ser tradicional e 

mais comumente aceite da necessidade de regulação de uma atividade, em contraposição 

ao ser explorada livremente pelos seus agentes económicos, prende-se com o facto de se 

considerar que o interesse público que o Estado visa prosseguir é atingido por esta via16. 

Pode, no entanto, também se verificar a intervenção do Estado por falha do mercado, ou 

seja, porque as regras de autorregulação não conseguem, por alguma razão, aplicar-se a 

determinada atividade e o comportamento dos agentes ou os resultados alcançados não 

são os que melhor servem a comunidade e, em ultima análise, o interesse público. 

Finalmente pode também justificar-se a regulação em atividades que não operam num 

mercado efetivo, pois os bens não são suscetíveis de serem adquiridos, como por exemplo 

o direito ao sossego.  

O sector do ensino da condução apresenta uma regulação com características 

ligeiramente diferentes face aos objetivos que se pretendem prosseguir nas três grandes 

áreas: ensino da condução, escolas de condução e profissionais que desenvolvem a 

atividade de ensino da condução – instrutores e diretores de escolas de condução. Ainda 

assim, a regulação desta atividade tem como fundamento, em primeiro lugar, o interesse 
                                                           
16 Interesse da comunidade em oposição ao interesse individual ou de grupos específicos. Interesse público é a 

perceção que os decisores têm do interesse público face à sua agenda, que podem prosseguir interesses 

pessoais Mitnick (1980). É difícil que exista um acordo sobre de que forma é que o interesse público é 

identificado e verifica-se que os cidadãos são sépticos relativamente à abordagem que os governantes, enquanto 

mandatados para representar o Estado o fazem. Acresce que a regulação de uma determinada atividade, 

limitando ou condicionando a livre iniciativa de gestão, pode resultar num pior serviço para os respetivos 

destinatários.   
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público prosseguido pelo Estado de assegurar que os condutores têm competências 

suficientes para o exercício da condução em segurança e assim reduzir a probabilidade da 

ocorrência de acidentes, com todos os custos humanos e materiais que daí advêm; em 

segundo lugar o facto de os intervenientes desta atividade não se posicionarem de forma 

igualitária, pois têm interesses muitas vezes divergentes; em terceiro lugar, justifica-se a 

regulação do sector do ensino da condução porquanto os clientes do serviço prestado 

(candidatos a condutores) estão numa posição mais vulnerável do que os prestadores do 

serviço (escolas de condução), uma vez que estão a adquirir um serviço sem conseguir a 

priori avaliar se o conseguirão obter, não percecionam de que modo é que vão ser servidos 

e se tal serviço corresponde ao que procuram. Acresce que o sector em análise não fornece 

informação bastante ao consumidor que lhe permita ponderar as suas escolhas, nem existe 

qualquer grau de fiabilidade na informação difundida pelas escolas de condução.  

Considerando a necessidade de se regular o sector do ensino da condução, qual 

será, em teoria, a melhor estratégia para atingir os objetivos acima indicados? Atendendo 

aos interesses divergentes dos diversos atores, dificilmente seria possível aceitar-se a 

autorregulação, principalmente porque comprometeria a atividade fiscalizadora do Estado, 

exercida com o objetivo de aferir se o fim de formar bons condutores estava a ser 

prosseguido. Pelo contrário, o fim de saúde pública que se pretende atingir (melhorar a 

segurança rodoviária) implica que a regulação se concretize pela via legislativa, fixando-se 

critérios mínimos que os agentes que desenvolvem a atividade devem observar, definindo 

requisitos de acesso à entrada de novos operadores, limitando a entrada no sector a quem 

possua idoneidade e penalizando os que não cumprem. Esta forma de regulação tende a 

burocratizar a atividade, limitar a concorrência e, caso não seja monitorizada e avaliada, 

pode afastar-se das razões que justificaram o modelo sem benefícios visíveis para os 

consumidores. O sector do ensino da condução, em especial a atividade das escolas de 

condução encontra-se, neste momento, numa situação de impasse, em que não é claro que 

a regulação existente produza os efeitos desejados da ministração de uma boa formação. 

Acresce que a regulação deste sector é efetivada através da regulamentação e fiscalização, 

não se verificando a nível económico, sendo que não são dados a conhecer aos agentes do 

sector e ao público em geral dados resultantes da monitorização da atividade pela entidade 

reguladora que permitam elucidar a bondade das soluções de regulação. 
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4.1 O ensino da condução 

Quanto ao ensino da condução, verifica-se que o Estado reconhece a importância da 

formação de candidatos a condutor, prévia à possibilidade de se conduzir sozinho na via 

pública, através da imposição legal da frequência do curso de formação de candidatos a 

condutor em escola de condução. Tal reconhecimento na nossa legislação, conforme já 

referido, teve a sua origem com o Código da Estrada de 1954 e consiste numa prática 

costumeira17 do povo português, que genericamente aceita e não contesta a necessidade de 

frequentar uma escola de condução para poder obter a carta de condução e conduzir um 

automóvel. No entanto, esta opção de formação obrigatória em escola de condução não é 

generalizada na Europa e a forma como um candidato a condutor adquire os conhecimentos 

e as competências suficientes para conduzir, varia de país para país18. Em Portugal, pese 

embora a previsão da obrigatoriedade legal existir, o modo como foi concretizada foi sempre 

muito incipiente. Sem criar uma estrutura complexa de ensino da condução, limitou-se a 

distinguir modalidades de ensino19, prever a sequencialidade20 e a simultaneidade21 e a 

definir lições mínimas obrigatórias, quer para a parte teórica quer para a prática. A 

regulação, quase exaustiva, que se verifica neste sector está relacionada com a atividade 

das escolas de condução e não com o ensino da condução. Curiosamente, a 

fundamentação da necessidade de regulação de todo o sector sempre foi mais centrada no 

ensino da condução, como fim público a prosseguir, por se considerar uma atividade que de 

algum modo prossegue o interesse público, no sentido de se aceitar que a formação reduz a 

ocorrência de acidentes rodoviários e, como tal, proporciona à sociedade ganhos, por 

diminuição do sofrimento e custos económicos gerados pelos referidos acidentes.  

Nos recém-condutores, onde ao analisar o respetivo comportamento verificamos o 

grau de retenção da formação / aprendizagem que lhes foi passada pela escola de 

condução, podemos constatar que a idade e o género constituem fatores relevantes na 

                                                           
17 Na acepção jurídica de costume, no sentido de observância geral, constante e uniforme de uma regra de 

conduta social, acompanhada da convicção da sua obrigatoriedade por parte da opinião pública comum Castro 

Mendes (1997).  
18 Exemplos de países com formação obrigatória em escola de condução: Áustria, Croácia, Dinamarca, Estónia, 

Finlândia, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Eslovénia e Suíça; exemplos de países sem formação obrigatória em 

escola de condução: Bélgica, Irlanda, Grã-Bretanha e Holanda.  
19 Vide n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 86/98, de 3 de abril, onde estão indicadas e definidas sumariamente 

as modalidades de ensino da condução teórico, prática e técnica.  
20 Os conteúdos programáticos para o ensino teórico e prático de condução, bem como para o ensino de técnica 

automóvel, devem integrar unidades temáticas sequenciais, só devendo ser ministrada a unidade temática 

seguinte após o termo da anterior, com aproveitamento (n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 86/98). 
21 O ensino teórico deve ser ministrado em simultâneo com o ensino prático. 
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ocorrência de acidentes neste grupo. Entre outros, Gregersen, Nyberg e Berg (2003) 

demonstraram que os condutores entre os 18 e os 19 anos envolviam-se cinco vezes mais 

em acidentes rodoviários do que os condutores entre os 35 e os 50 anos de idade e que o 

risco de acidente é menor para as mulheres recém-condutoras do que para os homens, 

tendência que se inverte quando estão em causa condutores seniores. Outros fatores estão 

representados de forma mais expressiva nos acidentes em que os recém-condutores22 se 

envolvem, a saber: perda do domínio do veículo, ocorrência dos acidentes nas noites de 

sexta-feira e sábado, aumento de gravidade dos acidentes se o recém-condutor estiver 

alcoolizado, sonolência, condução de veículos que dispõem de menos elementos de 

segurança passiva, falta de cinto de segurança em especial nos recém-condutores do sexo 

masculino e, sobretudo, excesso de velocidade.  

Face aos tipos e causas de acidentes em que os recém-condutores se envolvem, o 

modelo de ensino da condução deve ter em consideração três fatores essenciais, conforme 

apontam Gregersen e Bjurulf (1996): as competências e os automatismos na condução de 

um veículo implicam tempo e experiência de condução, os candidatos a condutor (como 

também em muitos casos os condutores) têm uma ideia pouco realista sobre as suas reais 

capacidades no exercício da condução e muitas vezes sobreavaliam-se e, finalmente, 

poucos são os candidatos a condutor que têm a perceção de que podem ser envolvidos 

num acidente de viação. 

O processo de aprendizagem da condução implica não só a aquisição das 

competências práticas ao nível do domínio do veículo, como também a capacidade do 

condutor se inserir no trânsito cumprindo com as regras e sinais de circulação rodoviária. 

Mas mais do que isso, o desenvolvimento no candidato a condutor da capacidade de fazer 

boas escolhas, escolhas seguras, que lhe permitam viver e deixar viver os demais utentes 

da via23. Face à complexidade dos objetivos da formação de condutores, a regulação 

portuguesa desta atividade depara-se com dois grandes constrangimentos: se por um lado o 

principio a acautelar, associado à saúde pública, exige uma regulação forte do sistema de 

ensino da condução, por outro lado, tratando-se de uma atividade desenvolvida em 

exclusivo por entes privados, cujo objetivo enquanto exploradores de uma atividade 

comercial é o lucro, de que forma pode o Estado imiscuir-se no negócio das escolas de 

condução?  

                                                           
22 Cfr. Relatório da OCDE, Young Drivers, The Road to Safety, 2006, 43-53. 
23 Conforme modelo constante na Matriz GDE, constante no Anexo C. 
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Conforme já referido, a opção de regulação forte centrou-se ao nível dos exames de 

condução, através de um sistema de provas de exame, quer teóricas quer práticas, que 

permita aferir se um determinado candidato a condutor reúne as condições suficientes para 

ser autorizado a conduzir sozinho na via pública. Mediante este princípio, as escolas de 

condução condicionam a formação que ministram ao formato das provas de exames. O 

sucesso dos candidatos a condutor que propõem a exame é o sucesso da própria escola de 

condução, na sua globalidade, pelo que o ensino da condução ministrado é muito formatado 

ao grau de exigência do exame de condução. Em tese, quanto mais rigoroso fosse o exame 

de condução mais rigorosa seria a formação, para que as escolas de condução 

apresentassem bons resultados e assim conseguissem captar mais clientes. Aceitando esta 

relação causal, os resultados das provas do exame de condução constituiriam o espelho da 

atividade das escolas de condução. No entanto, outros fatores contribuem para os resultado 

das provas de exame, conforme analisaremos mais à frente e que condicionam ou 

distorcem esta relação.  

Atualmente, a teoria de que a verificação dos conhecimentos e da destreza para a 

condução aferida nas provas de exame é suficiente, está posta em causa24, atendendo a 

que se considera cada vez mais que o processo da aprendizagem da condução é baseado 

nas competências do candidato a condutor para ser capaz de manobrar o veículo, ser capaz 

de conhecer as regras de circulação, e, principalmente, ser capaz de identificar os 

condicionantes pessoais, sociais e ambientais que comprometem o exercício da condução 

em segurança. A suscetibilidade de se conseguir aferir tais competências, em especial a 

última, nas provas do exame de condução, é muito limitada, atendendo ao tempo reduzido 

de contacto entre o candidato a condutor e o examinador, pelo que se considera que é na 

formação que tais competências podem / devem ser desenvolvidas. Assim sendo, o 

princípio de regulação do ensino da condução terá, provavelmente de evoluir para a 

determinação, por via legislativa, de modelos de ensino baseados no comportamento do 

condutor, na consciencialização do seu papel no ambiente rodoviário e no desenvolvimento 

das suas competências para uma condução segura25. Ou seja, é expectável que o tipo de 

regulação se altere no sentido de se introduzir mais exigências no desenvolvimento da 

atividade e de se reforçarem os mecanismos de monitorização do ensino ministrado. 

 

                                                           
24 Análise das novas tendências de avaliação de condutores, disponível em CIECA Assessment Workshop 

Report (2011). 
25 A alteração do regime jurídico do ensino da condução está em curso. Avança-se no ANEXO D com esquema 

de proposta para um novo modelo de formação de candidatos a condutor da categoria B.   
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4.2 As escolas de condução  

A regulação no sector das escolas de condução encontra-se numa fase de transição, 

atendendo a que os requisitos de acesso e exercício da atividade ainda apresentam muitos 

constrangimentos à livre iniciativa, pese embora a atividade ter sido incluída na lista de 

atividades económicas a observar os princípios da liberdade de estabelecimento e de livre 

prestação de serviços, previstos na Diretiva n.º 2006/123/CE26, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de dezembro e transposta para o ordenamento jurídico português pelo 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho. De um mercado fechado, só acessível através de 

concurso público, o futuro do sector das escolas de condução encontra-se em face de uma 

realidade de desregulação, onde caem os requisitos de acesso protecionistas, como a 

capacidade profissional, a capacidade financeira e a distância mínima entre escolas de 

condução. Ainda assim, a atividade das escolas de condução não deixa de ser uma 

atividade que justifique regulação, atendendo a que o serviço prestado – o ensino da 

condução – apresenta externalidades já enunciadas: o custo de um mau ensino da 

condução traduz-se na existência de potenciais maus condutores, cujas ações poderão ter 

impacto negativo e até mesmo devastador sobre os outros elementos da sociedade, pelo 

que se justifica que o Estado estabeleça critérios e condições de funcionamento destas 

entidades, atendendo a que são promotoras do fim público de dotar os candidatos a 

condutor de competências suficientes para o exercício da condução em segurança.  

O atual regime jurídico regulamenta a atividade quase à exaustão, não só através da 

limitação do acesso, como também nos condicionantes do exercício. Para todos os atos que 

modifiquem as condições de exercício, o titular do alvará da escola de condução tem de 

pedir autorização prévia ao Estado, desde atos mais complexos, como a transmissão da 

escola de condução a terceiros, até à simples nomeação do diretor de escola de condução. 

A própria gestão administrativa da escola de condução, como o cancelamento das 

inscrições, o registo das lições de condução ou a transferência de candidatos a condutor, 

estão regulados por lei, provavelmente devido ao facto de o legislador considerar que os 

interesses e espectativas do candidato a condutor necessitam de ser acautelados, face ao 

seu fraco conhecimento do serviço que contrata. O incumprimento das normas tem 

consequências a nível contra-ordenacional e a nível administrativo, uma vez que o regime 

prevê o cancelamento e a revogação do alvará de escola de condução.  

Com a transposição e aplicação ao sector das escolas de condução dos princípios 

constantes da “Diretiva Serviços” privilegiar-se-á as meras comunicações em detrimento dos 

                                                           
26 Também conhecida por “Diretiva Serviços”.  
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processos autorizativos, a simplificação administrativa27 com recurso às novas tecnologias 

de informação e o deferimento tácito como regra nos processos em que a autorização prévia 

subsiste. A liberdade de estabelecimento e de livre prestação de serviços28 passa a ser 

autorizada entre os Estados-Membros, o que seguramente vai exigir uma adaptação deste 

sector que tem feito um caminho difícil de adaptação às regras da concorrência. Atendendo 

a que as escolas de condução são originárias de um sector cujo acesso era feito através de 

concurso público e operavam no mercado com preços máximos tabelados pelo Estado, 

verifica-se que, ainda hoje, manifestam alguma dificuldade em coabitarem e exigem do 

Estado, através da entidade reguladora, limites a novas entradas no negócio e 

estabelecimento de preços mínimos para os serviços prestados. A entrada em vigor da atual 

legislação teve como impacto a duplicação do número de escolas de condução existentes, o 

que conforme Motta (2004) referiu poderá ter como consequência a baixa dos preços 

praticados, mas por outro lado aumenta os custos fixos de exploração, pois mais escolas de 

condução fazem menos do que menos escolas de condução anteriormente faziam, ou seja, 

verifica-se uma menor oportunidade para se aproveitar as economias de escala. No entanto, 

conforme aquele autor sublinha, a política de concorrência deve defender a concorrência e 

não os concorrentes. As antigas restrições de acesso ao mercado das escolas de condução 

beneficiavam muito mais os concorrentes (titulares dos alvarás de escolas de condução) do 

que os destinatários do serviço – candidatos a condutor. No entanto, dadas as 

características do serviço prestado, onde se regista uma fraca perceção por parte dos 

candidatos a condutor do nível de serviço que é suposto receberem, aliado à pouca e má 

qualidade da informação transmitida pelas escolas de condução, pode levar a que o serviço 

prestado não seja ajustado aos princípios da atividade regulada. Para tal contribui o facto de 

se verificar uma dissociação entre o bem público que o Estado pretende acautelar com a 

regulação do ensino da condução – formar condutores seguros -, com o objetivo das 

escolas de condução de prossecução do lucro. Neste contexto, a regulação das escolas de 

condução, pode promover a concorrência entre as escolas de condução, na perspetiva de, 

conforme Lopes Rodrigues (2008),  

  …motivar e incentivar as empresas a pautarem as suas decisões 

   por níveis elevados de ganhos de eficiência (alocativa, produtiva, 

   dinâmica e transacional), sempre numa perspetiva de médio prazo, 

   i.e., de pelo menos uma geração.  

                                                           
27 Princípio de um pedido, uma taxa, uma decisão. 
28 Na qualificação introduzida pela Diretiva n.º 2006/123/CE, artigo 4.º. 



28 
 

Aveiro
7%

Beja
2%

Braga
9%

Bragança
2%

Castelo Branco
2%

Coimbra
4%

Évora
2%

Faro
5%

Guarda
2%

Leiria
5%

Lisboa
17%Portalegre

1%

Porto
18%

Santarém
5%

Setúbal
7%

Viana do Castelo
3%

Vila Real
3%

Viseu
5%

No entanto, e apesar de terem decorrido mais de dez anos sobre a liberalização (ainda que 

parcial) da atividade, o processo ainda não se encontra estabilizado e face a tendência de 

aumento de desregulação é provável que se reequacione o tipo de regulação deste sector, 

com a tendência de deixar o mercado autorregular-se e o Estado focar a sua atenção nos 

exames de condução.  

  

4.2.1 As escolas de condução em números  

As escolas de condução representam um papel fundamental no ensino da condução 

atendendo a que o regime instituído em Portugal é o da frequência obrigatória da formação 

em escola de condução, no processo de obtenção da carta de condução. Conforme já 

referido, após 1998 verificou-se a duplicação destas entidades. Atualmente29 existem 1119 

escolas de condução, distribuídas pelos distritos de Portugal continental nos termos do 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição das escolas de condução por distrito 

 Verifica-se que mais de 35% das escolas de condução se situam nos dois principais 

centros urbanos: Lisboa e Porto. Os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, 

Guarda, e Portalegre têm, cada um, 2% ou menos do total de escolas de condução 

                                                           
29 Dados extraídos do SIEC a 7 de Março de 2012. 



29 
 

existentes em Portugal. A distribuição das escolas por concelho consta do ANEXO E, onde 

se pode verificar que poucos são os concelhos que têm mais de dez escolas de condução. 

Lisboa apresenta a maior concentração de escolas de condução, com 47, seguida de Sintra 

com 27. No norte do país, os concelhos do Porto e de Vila Nova Gaia têm, cada um, 23 

escolas de condução licenciadas.  

 Quanto aos veículos licenciados para a instrução, existem registados no SIEC 6899 

veículos, sendo 57% veículos ligeiros de passageiros, afetos à ministração do ensino da 

categoria B e 32% motociclos, afetos à ministração do ensino da categoria A e da 

subcategoria A1. Os veículos pesados, onde se inserem os de mercadorias e os de 

passageiros, representam 8% dos veículos licenciados. A distribuição quantitativa dos 

veículos licenciados para a instrução é a que consta da Tabela 5.  

Tabela 5 – Número de veículos de instrução por categoria 

Categoria Total 

Ciclomotor 74 
Ligeiro de passageiros 3.898 
Motociclo c/s carro 2 
Motociclo 2.240 
Pesado 525 
Quadriciclo 85 
Quadriciclo ligeiro 2 
Reboque 13 
Semi-reboque 3 
Trator 56 
Triciclo 1 
Total 6.899 

 

 Pelo número de veículos licenciados, verifica-se que o ensino da condução se centra 

na habilitação da categoria A e respetiva subcategoria e, principalmente, na categoria B. A 

habilitação das categorias C e D está bastante afastada das escolas de condução devido ao 

facto de não apresentar grande interesse para a maioria dos condutores, pois não 

antecipam a possibilidade de conduzir um veículo pesado. Por outro lado, o facto de se 

verificar a possibilidade legal de o ensino da condução de veículos pesados ser realizado 

por empresas transportadoras, desde que autorizadas para o efeito, afasta das escolas de 

condução este tipo de ensino pois torna-se pouco competitivo, atendendo a que existem 

poucos potenciais interessados e o investimento na aquisição dos veículos pesados é 

considerável.  

 Quanto aos profissionais associados ao sector do ensino da condução, encontram-se 

registados 4431 instrutores de condução, distribuídos nos termos constantes da Tabela 6.  
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Tabela 6 – Número de instrutores de condução por distrito 

Distrito Total 

Aveiro 306 
Beja 51 
Braga 422 
Bragança 94 
Castelo Branco 100 
Coimbra 202 
Évora 77 
Faro 183 
Guarda 79 
Leiria 222 
Lisboa 957 
Portalegre 41 
Porto 768 
Santarém 154 
Setúbal 320 
Viana do Castelo 109 
Vila Real 120 
Viseu 226 
Total 4.431 

 

 Verifica-se que a concentração de instrutores ocorre em Lisboa e no Porto, o que é 

consentâneo com o número de escolas de condução destes dois distritos. Os desvios face à 

percentagem de escolas de condução por distrito não são significativos, com exceção de 

Lisboa que tem 17% das escolas de condução existentes em Portugal continental e 22% do 

total dos instrutores, o que poderá indicar que neste distrito existem escolas de condução 

mais antigas com uma estrutura, ao nível dos recursos humanos, mais pesada.      

 Quanto à qualificação dos instrutores, verifica-se que os instrutores estão habilitados 

para ministrar várias modalidades e categorias de ensino, apesar do ensino da condução 

estar mais concentrado nas categorias A e B. É significativo existirem, no universo de 4431 

instrutores, 1801 habilitações para a ministração de prática da condução da categoria C 

(pesados de mercadorias), 1233 da categoria C+E (pesados de mercadorias com reboque) 

e 753 da categoria D (pesados de passageiros), conforme demonstra o Gráfico 3, o que se 

traduz na possibilidade de metade do universo dos instrutores, para além de ministrarem 

ensino para a habilitação da categoria B também o poderem fazer para a habilitação da 

condução de veículos pesados. No entanto, face ao número de veículos licenciados, 

verifica-se que poucos são aqueles que exercem efetivamente a atividade, ao nível do 

ensino da condução de pesados.    
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Gráfico 3. Distribuição dos instrutores de condução por âmbito de ensino 

 Quanto aos diretores de escola de condução, o regime legal impõe que cada escola 

de condução tenha um diretor, que exerce funções de coordenação pedagógica da atividade 

do ensino da condução ministrado, certificado pelo IMTT. Para além do diretor, as escolas 

de condução que tenham mais do que cinco automóveis licenciados para a instrução têm de 

ter um segundo elemento diretivo30- o subdiretor.  

Conforme se demonstra no Gráfico 4, atualmente as escolas de condução não 

apresentam carência de diretores, cumprido o supra referido requisito legal, sendo que é no 

distrito do Porto e de Lisboa que se situam as escolas maiores, com mais veículos 

licenciados, onde existe mais de um elemento diretivo por escola de condução.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 O Decreto-Lei n.º 86/98, de 3 de abril prevê a existência de um diretor de escola de condução e de um 

subdiretor que coadjuva o diretor nas suas funções e o substitui nas suas ausências e impedimentos. Pelo 

Acórdão n.º 563/2003, de 18 de novembro, publicado na I SÉRIE-A do DR n.º 122 de 2 de maio de 2004, o 

acesso à função (profissão) de subdiretor foi declarado inconstitucional, com força obrigatória geral. Uma vez 

que não existia a figura do subdiretor no Decreto-Lei n.º 6/82, de 12 de janeiro, não foi possível repristinar 

normas do regime declarado inconstitucional, pelo que não houve mais acessos e a figura caiu em desuso, 

mantendo-se unicamente nas situações constituídas. Assim, considera-se elemento diretivo os diretores e 

subdiretores de escola de condução e ambos são aceites, sem distinção, para dar cumprimento à 

obrigatoriedade de um ou dois elementos diretivos em cada escola de condução.   
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Gráfico 4. Distribuição dos diretores de escola de condução por distrito 

 Os diretores em exercício efetivo de funções são 1230, ao que acrescem 111 

profissionais certificados para a função que não estão a exercer a direção em qualquer 

escola de condução, o que nos leva a concluir que não existe dificuldade das escolas de 

condução em conseguirem assegurar o cumprimento da imposição de legal de existência de 

diretor em cada escola de condução.  

 Para além do excesso de oferta de diretores de escolas de condução, verifica-se que 

existem 1145 instrutores, com licença válida, que não estão afetos a qualquer escola de 

condução. A redução do número de candidatos a condutor e a maior procura de certificação 

nesta área, como eventual saída profissional, poderão estar a contribuir para este elevado 

valor de profissionais sem trabalho. Não excluímos, no entanto, a possibilidade de alguns 

profissionais manterem a sua qualificação ativa, mas estarem dedicados a outras áreas 

profissionais e, como tal, não se encontrarem no desemprego. Para efeitos de aferição da 

qualidade do ensino ministrado, o não exercício efetivo da atividade de instrutor poderá 

contribuir negativamente para a qualidade da certificação e pode constituir uma área com 

necessidade de intervenção ao nível da regulação, num futuro próximo.  

 

4.3 Os profissionais do ensino da condução  

Os profissionais do ensino da condução são o instrutor de condução e o diretor de 

escola de condução. Em ambos os casos, as profissões são reguladas essencialmente por 

se considerar que o mercado não conseguiria assegurar que o ensino da condução fosse 

ministrado por indivíduos conhecedores da atividade e alinhados com o objetivo de interesse 

público que o Estado pretende prosseguir nesta área. Tal dificuldade resulta da informação 
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assimétrica detida entre os agentes, uma vez que o candidato a condutor sabe muito menos 

sobre que tipo de formação vai frequentar do que o instrutor, bem como não é capaz de 

aferir se a referida formação é adequada e ajustada aos seus objetivos – aprender a 

conduzir, aprovar no exame e obter a carta de condução. Em consequência, o candidato a 

condutor tem de confiar que a formação que lhe vai ser ministrada é a ajustada aos seus 

objetivos. Atendendo a que o conceito aprender a conduzir é subjetivo e o sucesso nas 

provas do exame de condução não é consequência direta da boa formação31, o candidato a 

condutor tem dificuldade em avaliar, mesmo a posteriori, se o ensino que lhe foi ministrado 

foi de acordo com as suas expectativas iniciais32. Neste contexto, os formadores (instrutores 

de condução) podem ter a tendência para prestar um serviço de menor qualidade, pois os 

destinatários não conseguirão aferir tal facto. 

Face às características do serviço prestado - ensinar futuros condutores a conduzir – 

a atividade do ensino da condução tem impacto direto nos candidatos a condutor, pois um 

bom ensino contribui, em princípio, de forma determinante para o sucesso nas provas de 

exame de condução, como também tem impacto mediato na restante população: bons 

condutores, com boa formação, terão menos acidentes rodoviários, reduzindo-se, assim, o 

risco na circulação rodoviária. Neste sentido, a regulação desta área e em especial dos seus 

profissionais visa não só assegurar os interesses dos candidatos a condutor, mas também o 

interesse público da segurança rodoviária.  

O profissional do ensino da condução, face às especificidades e exigências da 

atividade, deve reunir um conjunto de características, conhecimentos e competências que 

lhe permitam desenvolver a sua função de acordo com os objetivos do ensino da condução 

traçados pelo Estado. Uma primeira opção de seleção destes profissionais seria o próprio 

mercado só aceitar quem tivesse uma reputação de bom formador do ensino da condução. 

No entanto, esta possibilidade dificilmente seria concretizável, atendendo que, conforme 

acima referido, os candidatos a condutor não têm a perceção do que será uma boa 

formação ou um bom formador, de como deverá ser o comportamento de um bom instrutor 

de condução. Assim, justifica-se que o acesso e exercício destas profissões sejam 

regulados pelo Estado, limitando a profissão a quem reúna determinadas características. No 

entanto, estas limitações são muito mais centradas nos requisitos de acesso do que na 

aferição da qualidade do serviço prestado (condições de exercício) pelo que nem sempre é 

                                                           
31 Outros fatores contribuem para esse sucesso, como a motivação do candidato a condutor, a forma como o 

examinador realiza a prova de exame, o centro de exames onde faz a prova, o percurso que lhe é atribuído, etc.. 
32 A qualidade percebida do serviço está relacionada com o nível de satisfação do cliente, comparando a 

expectativa inicial com a perceção do serviço prestado, Kotler (1997).  



34 
 

possível determinar se os candidatos a condutor beneficiam ou não destas regras, podendo 

mesmo, a determinada altura, a sua manutenção ter como fundamento a limitação / 

restrição de acesso ao mercado e não a aferição da qualidade dos prestadores do serviço. A 

manutenção do status quo pode contribuir para a prática de preços mais elevados e reduz a 

inovação, sem que a qualidade melhore33.   

A regulação de profissões implica uma certificação associada a um título profissional, 

que no caso das profissões associadas ao ensino da condução, se traduz na licença de 

instrutor e na licença de diretor de escola de condução. O processo subjacente à emissão 

das referidas licenças consiste na certificação dos futuros profissionais mediante a aferição 

de níveis de habilitação académica, das competências necessárias para o exercício das 

funções, na sua idoneidade e forma do desempenho das funções. Estes requisitos 

verificam-se no quadro legal de regulação da profissão de instrutor e diretor de escola de 

condução, conforme se comprova nos requisitos atualmente em vigor, que se elencam no 

ANEXO F.  

Atualmente, o regime sectorial de acesso e exercício destas profissões encontra-se 

em revisão face à necessidade de adequação ao regime previsto no Sistema de Regulação 

de Acesso a Profissões (SRAP), constante do Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27 de julho, e 

conformação com o reconhecimento de qualificações obtidas fora de Portugal, constante da 

Lei n.º 9/2009, de 4 de abril, que transpôs para o ordenamento jurídico português a Diretiva 

n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao 

reconhecimento das qualificações profissionais. Esta profunda revisão acolhe ainda os 

preceitos da Diretiva Serviços, já mencionada. No âmbito desta última diretiva, será prevista 

a figura do exercício da profissão de instrutor de condução em regime de livre prestação de 

serviços, o que representa uma mudança de paradigma nos pressupostos da regulação da 

atividade: a regulação é pensada não só como forma de assegurar requisitos de acesso e 

exercício da profissão, mas também como forma de acolher na atividade regulada, o 

exercício ocasional e esporádico de profissionais que não foram qualificados por Portugal, 

mas por outro Estado-Membro da União Europeia. Esta permissão é reconhecida, pese 

embora não existir diretiva comunitária que defina requisitos mínimos de acesso e exercício 

destas profissões, pelo que se reconhece a qualificação e a possibilidade do exercício em 

                                                           
33 Cfr. Relatório da OCDE Competition in Professional Services (2000).  
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regime de livre prestação de serviços a indivíduos que não observaram o processo de 

certificação em vigor em Portugal34. 

A fundamentação da regulação pública da profissão já não é só a prossecução do 

interesse público nacional, evoluindo-se para o conceito de prossecução do interesse 

público europeu e para a hierarquização dos fins a acautelar: a liberdade do exercício de 

uma profissão e a livre prestação de serviços são mais relevantes do que a certificação 

profissional nacional.     

 

4.4 A regulação dos exames de condução e dos centros de exame 

Os exames de condução, como último passo do processo de habilitação para a 

condução antes da permissão de se conduzir na via pública sem supervisão e em interação 

com os demais utilizadores do ambiente rodoviário, são fortemente regulados pelo Estado. É 

uma matéria que desde 1991 se encontra harmonizada na União Europeia35, atendendo à 

necessidade de reconhecimento mútuo dos títulos de condução emitidos nos diversos 

Estados-Membros e da necessidade de se assegurar que o nível de avaliação dos 

candidatos a condutor é semelhante, face à inclusão da formação e avaliação de condutores 

nas áreas estratégicas de promoção da segurança rodoviária36.  

No que concerne às entidades que estão autorizadas a realizar exames de condução 

em Portugal, verifica-se que existe um sistema misto e em situação concorrencial em 

algumas partes do território nacional. Tradicionalmente e até 1991, só o Estado, através da 

ex-DGV realizava exames de condução. Os centros de exame privados surgiram em 199237 

                                                           
34 Os requisitos de certificação de instrutores não se encontram harmonizados na União Europeia, sendo que, a 

título de exemplo, encontramos países cuja formação inicial está inserida num programa de licenciatura e 

existem países em que a formação inicial não excede as 60 horas.  
35 A primeira diretiva foi a Diretiva n.º 91/439/CEE, de 29 de julho. Atualmente encontra-se em vigor a Diretiva 

2006/126/CE, de 20 de dezembro, que já sofreu duas alterações.    
36 Road Safety Programme 2011-2020, disponível em 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/com_20072010_en.pdf  e consultado em 9 de Abril de 2012. 
37 O Decreto-Lei n.º 175/91, de 11 de maio instituiu os centros de exame privados, cujo preâmbulo justifica a 

opção política face à crescente procura do serviço, incapacidade de resposta da então DGV e aos custos 

associados de dotar o serviço público de recursos que permitissem diminuir o tempo de resposta. No referido 

diploma legal, considera-se que a solução encontrada é inovadora pois permite a realização de exames por 

entidades de natureza privada, sem retirar à DGV a competência na realização dos exames e acrescentando-lhe 

competências de acompanhamento e fiscalização dos centros de exame privados. O objetivo declarado foi a de 

diminuir o tempo de espera na obtenção da carta de condução, com a consequente redução de custos e 

inconvenientes que o atual quadro comporta (vide preâmbulo do diploma legal). 
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como forma de resposta à impossibilidade do Estado assegurar a realização dos exames de 

condução em tempo satisfatório para o cidadão. Atualmente as entidades que realizam 

exames de condução em Portugal continental são o IMTT, que substituiu a ex-DGV nesta 

atribuição, os serviços de viação das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e quatro 

associações privadas sem fins lucrativos, autorizadas para o efeito por decisão 

governamental. Assim, o IMTT assegura a realização de exames de condução nas 18 

capitais de distrito de Portugal continental e em Chaves, os serviços de viação das Regiões 

Autónomas asseguram os exames de condução nas ilhas, ao que acresce a realização de 

exames de condução por quatro entidades privadas – ANIECA, ACP, AHBVT e APEC38, que 

detêm seis, dois, quatro e um centro de exames, respetivamente, o que perfaz um total de 

13 centros de exame privados.  

A distribuição dos centros de exame IMTT e dos centros de exame de entidades 

privadas é a que consta da Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos centros de exame em Portugal continental 

                                                           
38 ANIECA – Associação Nacional dos Industriais do Ensino da Condução Automóvel; ACP – Automóvel Club 

Português; AHBVT – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua; APEC – Associação 

Portuguesa de Escolas de Condução.  
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As entidades privadas autorizadas a realizar exames de condução são, com exceção 

da AHBVT, associações de escolas de condução, pelo que a suscetibilidade de se exercer 

influência sobre o resultado das provas de exame de condução poderá ser maior do que se 

uma entidade fosse independente do sector das escolas de condução39, uma vez que os 

candidatos são propostos a exame pelas escolas de condução e o instrutor acompanha o 

candidato a condutor durante a realização da prova prática. Por outro lado, o facto de em 

algumas localidades os centros de exame privados funcionarem em concorrência com os 

centros de exame do IMTT ou em concorrência entre si, poderá influenciar o resultado das 

provas de exame, uma vez que, como já foi anteriormente referido, os interesses dos 

diversos intervenientes no sistema podem não ser convergentes e, principalmente podem 

não ser convergentes com o interesse público.  

Esta opção, sem precedentes noutros países da Europa, colocou os centros de 

exame (públicos ou privados) numa situação de concorrência, num serviço em que a 

concorrência poderá não ser a opção mais ajustada ao fim público que se pretende 

prosseguir – avaliar as competências para o exercício de uma condução segura. Acresce 

que o regime legal estabelece que cabe ao candidato a condutor escolher o centro de 

exames onde pretende realizar o seu exame de condução, pelo que este poderá escolher o 

centro de exames potencialmente mais facilitador da aprovação em detrimento do centro de 

exames que melhor avaliará a sua competência para o exercício de uma condução segura. 

Ainda assim, tal opção dificilmente é observada, pois os candidatos a condutor não dispõem 

de toda a informação para exercerem o direito de optar por um determinado centro de 

exames e, na prática, as escolas de condução direcionam os candidatos a condutor para o 

centro de exames da sua preferência40, atendendo a que neste sector prevalece a 

informação assimétrica41, conforme indicado por Seim e Vitorino (2011). No atual regime, se 

o objetivo do candidato a condutor for o de aprovar na prova prática para conseguir a carta 

de condução, se o objetivo da escola de condução for o de proporcionar ao candidato a 

condutor a satisfação dos seus objetivos, com o menor custo possível e se a motivação do 

centro de exames for o de realizar muitas provas do exame de condução, para realizar a 

maior receita possível, a sua atuação, provavelmente, será a de ir de encontro aos objetivos 

dos seus clientes – escolas de condução e candidatos a condutor – e não o de realizar 

                                                           
39 Cfr. Relatório de auditoria realizado aos exames de condução pela CIECA (The International Commission for 

driver testing), em 2008.  
40 Ver Tabela 27. 
41 Quando uma das partes da relação comercial está mais bem informada ou dispõe de mais informação do que 

a outra parte, usando essa diferença como vantagem, Ledbury, Miller, Lee, Fairman e Clifton (2006). 
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exames de condução rigorosos, reprovar candidatos a condutor e deixar os seus clientes 

insatisfeitos.  

Este modelo sempre foi muito contestado e, pelo menos desde 2003, com o Plano 

Nacional de Segurança Rodoviária, foi assumida politicamente a vontade de o alterar, com a 

proposta de criação de uma entidade única que realizasse os exames de condução. Sem 

prejuízo, ainda hoje o modelo criado em 1991 se mantém em vigor, pelo que a análise dos 

resultados das provas, nesta investigação, vai ter, também, em consideração o facto de 

serem realizadas em centros públicos ou em centros privados.  

Quanto à atividade dos centros de exame, atendendo a que os seus clientes são os 

candidatos a condutor, a evolução da procura pode ser aferida através do número de 

licenças de aprendizagem42 (LA’s) emitidas, provas teóricas e provas práticas realizadas. As 

LA’s não traduzem, de forma imediata, o número de candidatos a condutor que interagem 

com o centro de exames, mas como se trata do documento que permite o início da 

aprendizagem da condução, é expectável que após o decurso de determinado período de 

tempo, as emissões de LA’s se traduzam em provas teóricas e, posteriormente, em provas 

práticas. De acordo com os dados extraídos do SICC, a evolução das LA’s entre os anos de 

2007 e 2011 é a que consta do Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Evolução da emissão de LA’s entre 2007 e 2011 

Verifica-se que em 2011 houve um decréscimo de 10% do número de LA’s emitidas, 

face ao ano de 2010, pelo que se regista um decréscimo acentuado da procura neste sector. 

Tal facto poder-se-á justificar pela diminuição do número de indivíduos entre os 18 e os 25 

                                                           
42 Documento emitido pelo IMTT que autoriza o início do processo de habilitação à condução.  
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anos43 e, eventualmente, pelo facto da obtenção do titulo de condução não ser considerado 

um bem de primeira necessidade pelo que, em situações de crise financeira, ser mais 

permeável ao adiamento do consumo.44 

A tendência da diminuição dos candidatos a condutor também pode ser verificada na 

evolução do número de condutores, por idade, conforme Gráfico 6, onde é clara a 

diminuição dos condutores jovens e o aumento dos condutores seniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Evolução do número de condutores por idade 

Verifica-se que, de 2005 para 2010, existem menos um milhão de condutores, ou 

seja, verifica-se um decréscimo dos condutores de todas as idades, com exceção dos 

condutores com mais de 60 anos. Tal decréscimo esteve relacionado não só com os óbitos 

dos condutores, mas essencialmente com a “limpeza” de óbitos antigos da base de dados 

de condutores. Ainda assim, os condutores com mais de 60 anos continuam a crescer e já 

representam mais de um milhão de condutores. Existem, hoje, menos 32% de condutores 

com idade igual ou inferior a 25 anos relativamente ao número de condutores existentes em 

2005.  

Quanto às provas teóricas e práticas realizadas entre 2008 e 2011, de acordo com 

os dados extraídos do SICC, a evolução é a que consta do Gráfico 7. 

                                                           
43 Conforme dados do Instituto Nacional de Estatística, disponível no estudo síntese O Envelhecimento em 

Portugal. Situação demográfica e socioeconómica das pessoas idosas. (2002) 
44 Frankenberg, Thomas e Beegle (1999, sitados por Mckenzie, 2001).  
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Gráfico 7. Evolução do número de provas teóricas e práticas realizadas entre 2008 e 2011 

Conforme se pode verificar, em 2011 já se começou a registar um decréscimo no 

número de provas realizadas, mas não tão acentuado como na emissão das LA’s. Tal facto 

deve-se às características do processo de formação e avaliação de condutores, que envolve 

vários meses ou até anos, consoante a dedicação dos candidatos a condutor. Assim, o 

decréscimo registado na emissão das LA’s em 2011 irá provavelmente ter impacto nas 

provas de exame em 2012.  
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5. Descrição e caracterização dos dados em análise 

Conforme já referido, os dados em análise dizem respeito à caracterização das 

escolas de condução constantes do SIEC, aos dados relativos às emissões de licenças de 

aprendizagem e registo de provas práticas constantes do SICC e aos dados das provas 

teóricas constantes do SMEC. 

Quanto às escolas de condução, foram extraídos do SIEC os dados relativos às 

variáveis número, localização, âmbitos de ensino, elementos formativos e diretivos e 

veículos de instrução; quanto ao candidato a condutor foram extraídos do SICC os dados de 

2009 e 2010, relativos às variáveis número de identificação, número de licença de 

aprendizagem e respetiva data de emissão, sexo, data de nascimento, concelho de 

naturalidade e residência, categoria a que se habilita, escola de condução proponente; 

quanto à prova teórica, foram extraídos do SMEC os dados de 2008 a 2010, relativos às 

variáveis data, hora, resultado, centro de exames onde efetuou a prova; quanto às provas 

práticas, foram extraídos do SICC os dados de 2009 e 2010 relativos às variáveis data, 

hora, resultado, centro de exames onde efetuou a prova, nome do examinador, percurso 

adotado. 

Quanto aos candidatos a condutor, os dados extraídos incluíram as provas 

realizadas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Quanto aos dados extraídos do 

SMEC, verificou-se que incluíam os dados relativos às provas teóricas de candidatos a 

instrutores de condução, diretores de escolas de condução e examinadores de condução45, 

facto que inicialmente não estava previsto.  

Assim, os dados inicialmente recolhidos foram os constantes da Tabela 7, para as 

provas teóricas e da Tabela 8 para as provas práticas. 

Tabela 7 – Total de provas teóricas registadas no SMEC entre 2008 e 201046 

Provas teóricas Frequência  Percentagem 
2008 229 810 34,11 
2009 217 593 32,30 
2010 226 360 33,60 
Total 673 763 100,00 

                                                           
45 As provas teóricas de candidatos a instrutor, diretor de escola de condução e examinador de condução 

também utilizam a aplicação SMEC.  
46 Inclui provas teóricas de candidatos a instrutores de condução, diretores de escolas de condução e 

examinadores de condução 
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Tabela 8 – Total de provas práticas registadas no SICC entre 2009 e 201047  

Provas teóricas Frequência  Percentagem 
2009 185 107 44,87 
2010 227 422 55,13 
Total 412 529 100,00 

 

Atendendo a que o presente trabalho se foca na análise de fatores que influenciam o 

aproveitamento nas provas de exame, o foco da análise dos dados foi direcionado para a 

análise dos percursos dos candidatos a condutor, pelo que dos registos constantes das 

tabelas 7 e 8 foram isolados os candidatos a condutor que realizaram e aprovaram em 

ambas as provas do exame de condução (prova teórica e prova prática), atendendo a que 

muitos candidatos repetem uma ou mais vezes quer a prova teórica quer a prova prática. Os 

candidatos identificados, independentemente do número de vezes que realizaram ou 

repetiram provas de exame foram qualificados como candidatos distintos, ou seja, 

candidatos que constam da amostra com um percurso de aprendizagem completo, com 

registo de aprovação na prova teórica e na prova prática. A sua quantificação é a que consta 

das Tabelas 9 e 10, relativamente às provas teóricas e práticas, respetivamente. 

Tabela 9 – Número de candidatos distintos das provas teóricas  

Provas 
teóricas 

Total de 
observações 

Candidatos 
distintos 

2008 229 810 163 992 
2009 217 593 165 310 
2010 226 360 169 314 
Total 673 763 498 616 

 

Tabela 10 – Número de candidatos distintos das provas práticas  

Provas 
práticas 

Total de 
observações 

Candidatos 
distintos 

2009 185 107 139 095 
2010 227 422 162 026 
Total 412 529 301 121 

 

Verifica-se que relativamente às provas teóricas foram isolados 498616 candidatos a 

condutor e nas provas práticas, 301121. Relativamente às provas teóricas, foram eliminadas 

                                                           
47 Inclui as provas realizadas no Continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira 
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807 observações relativas a provas de instrutores, diretores e examinadores e 45 

observações relativas a provas teóricas de ciclomotores de candidatos a condutor 

autopropostos. Relativamente às provas práticas, foram eliminadas 13618 observações 

relativas a provas realizadas nas Regiões Autónomas, atendendo a que o presente estudo 

se centra na caracterização dos candidatos a condutor da área de intervenção, ao nível da 

regulação e fiscalização, do IMTT.  

Após a eliminação das observações acima referidas, os dados em análise passaram 

a ser os que constam das Tabelas 11 e 12, relativas às provas teóricas e práticas, 

respetivamente, identificando-se as aprovações, reprovações e faltas ou outras situações 

diferentes de aprovado / reprovado.  

Tabela 11 – Resultados das provas teóricas  

Provas 
teóricas 

2008 2009 2010 Total 

Aprovados 131 434 138 783 139 811 410 028 
% 57,20% 63,78% 61,99% 60,93% 

Faltas 7 933 6 362 6 442 20 737 
% 3,45% 2,92% 2,86% 3,08% 

Reprovados 90 421 72 448 79 277 242 146 
% 39,35% 33,30% 35,15% 35,98% 

Total 229 788 217 593 225 530 672 911 
 

Tabela 12 - Resultados das provas práticas  

Provas 
práticas 

2009 2010 Total 

Aprovados 112 961 153 507 266 468 
% 62,41% 70,44% 66,80% 

Faltas* 28 434 5 469 33 903 
% 15,71% 2,51% 8,50% 

Reprovados 39 600 58 940 98 540 
% 21,88% 27,05% 24,70% 

Total 180 995 217 916 398 911 
 

*Inclui as situações de falta, anulação, cancelamento  
ou resultado desconhecido 

 

 Verifica-se que a percentagem de aprovação das provas teóricas para os três anos 

em análise se situou nos 60.93% e das provas práticas nos 66,80%, nos dois anos de 

análise, apesar de em 2010 a média das aprovações ter ultrapassado os 70%, pelo que, em 

termos globais, podemos inferir que as provas teóricas apresentam maior dificuldade de 

sucesso do que as provas práticas. Quanto às situações onde o resultado da prova não é 
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aprovado ou reprovado, onde estão incluídas as faltas, anulações de prova, cancelamentos 

ou provas com resultado desconhecido, a diferença entre as provas teóricas e as provas 

práticas é muito significativa, pois nas teóricas esse grupo situa-se nos 3,08% e nas práticas 

nos 8.50%. Analisados os processos em causa, verificou-se que a maioria das situações 

diziam respeito ao código “resultado desconhecido” e tratava-se de provas realizadas em 

centros de exame privados, cujos ficheiros de transmissão de resultados enviados para o 

IMTT não foram aceites, por irregularidade administrativa, e que posteriormente foram 

validados oficiosamente48.  

 

5.1 Distribuição das provas do exame de condução por centro de exame  

 Quanto à distribuição das provas do exame de condução pelos vários centros de 

exame, públicos e privados, verifica-se que a afluência dos centros de exame não é a 

mesma, quer ao longo do território nacional, quer nas zonas em que os centros de exame 

funcionam em concorrência com outros centros de exame do IMTT ou centros de exame 

privados49, conforme se verifica na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Distribuição das provas teóricas e práticas por centro de exame 

Centro de Exame  
Provas 
teóricas  % 

Provas 
práticas  % Total  % 

APEC - Lisboa         105 869 15,73% 53 984 13,53% 159 853 14,91% 
ACP - Centro do Porto         56 379 8,38% 31 676 7,94% 88 055 8,22% 
ACP - Centro de Lisboa        23 408 3,48% 12 921 3,24% 36 329 3,39% 
ANIECA - Penafiel         35 323 5,25% 21 639 5,42% 56 962 5,31% 
ANIECA - Albergaria-a-
Velha        33 297 4,95% 19 944 5,00% 53 241 4,97% 
ANIECA - Porto de Mós         21 560 3,20% 13 373 3,35% 34 933 3,26% 
ANIECA - Linda-a-Velha         29 284 4,35% 14 714 3,69% 43 998 4,10% 
ANIECA - Vila Verde        26 925 4,00% 15 185 3,81% 42 110 3,93% 
ANIECA - Barreiro         29 965 4,45% 14 443 3,62% 44 408 4,14% 
AHBVT - Centro de Tábua        14 938 2,22% 10 108 2,53% 25 046 2,34% 
AHBVT - Centro de 
Mirandela        13 589 2,02% 8 480 2,13% 22 069 2,06% 
AHBVT - Centro de 
Portimão         18 298 2,72% 9 236 2,32% 27 534 2,57% 
AHBVT - Centro do Fundão       6 890 1,02% 4 691 1,18% 11 581 1,08% 
IMTT - Bragança          7 232 1,07% 4 920 1,23% 12 152 1,13% 

 

                                                           
48 Nesses casos a comprovação do resultado da prova de exame é feita através da consulta do processo físico, 

onde consta o relatório da prova.  
49 Os critérios de escolha dos centros de exame estão definidos no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 313/2009 de 27 

de outubro 
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Centro de Exame  
Provas 
teóricas  % 

Provas 
práticas  % Total  % 

IMTT - Braga         47 552 7,07% 25 897 6,49% 73 449 6,85% 
IMTT - Vila Real          6 442 0,96% 3 944 0,99% 10 386 0,97% 
IMTT - Viana do Castelo         13 861 2,06% 7 796 1,95% 21 657 2,02% 
IMTT - Porto           30 977 4,60% 18 846 4,72% 49 823 4,65% 
IMTT - Aveiro          18 721 2,78% 13 381 3,35% 32 102 3,00% 
IMTT - Guarda          5 981 0,89% 4 198 1,05% 10 179 0,95% 
IMTT - Castelo Branco          5 784 0,86% 4 403 1,10% 10 187 0,95% 
IMTT - Viseu          12 943 1,92% 10 233 2,57% 23 176 2,16% 
IMTT - Coimbra          18 846 2,80% 16 382 4,11% 35 228 3,29% 
IMTT - Leiria          9 077 1,35% 7 027 1,76% 16 104 1,50% 
IMTT - Santarém          12 607 1,87% 7 893 1,98% 20 500 1,91% 
IMTT - Lisboa          4 758 0,71% 4 316 1,08% 9 074 0,85% 
IMTT - Setúbal          16 112 2,39% 10 757 2,70% 26 869 2,51% 
IMTT - Évora          9 648 1,43% 5 850 1,47% 15 498 1,45% 
IMTT - Portalegre          7 256 1,08% 3 784 0,95% 11 040 1,03% 
IMTT - Beja          9 559 1,42% 5 586 1,40% 15 145 1,41% 
IMTT - Faro          10 188 1,51% 7 657 1,92% 17 845 1,66% 
IMTT - Sobral de Monte 
Agraço          5 721 0,85% 3 185 0,80% 8 906 0,83% 
IMTT - Chaves          3 921 0,58% 2 462 0,62% 6 383 0,60% 
Total 672 911 100,00% 398 911 100,00% 1 071 822 100,00% 

 

    Verifica-se que os centros de exame privados realizaram 60,28% dos exames da 

amostra, apesar de serem em menor número do que os centros de exame do IMTT, mas, 

como já referido, localizados em zonas de maior densidade populacional. Em termos de 

distribuição das provas pelas entidades privadas autorizadas, a ANIECA realizou a maioria, 

com 25,71%, mas distribuídas por seis centros de exame. O centro de exames que mais 

provas efetuou foi o da APEC, em Lisboa, como 14,91%. O ACP e a AHBVT realizaram 

11,60% e 8,05% das provas de exame, respetivamente, sendo que o primeiro tem dois 

centros de exame nos dois principais centros urbanos do país – Lisboa e Porto e o segundo 

tem quatro centros de exames, situados três no interior e um em Portimão. É de registar que 

a APEC apresenta uma hegemonia na realização de exames de condução (14.91%), apesar 

de se situar num local onde existem outras alternativas para a realização de exames, a 

saber ACP Carregado, IMTT – Lisboa, ANIECA Linda-a-Velha e, à data, IMTT – Sobral de 

Monte Agraço50.  

 Quanto à concentração de provas de exame, verifica-se que 24.09% das provas de 

exame foram realizadas no distrito de Lisboa e 18,18% no distrito do Porto, pelo que quase 

metade das provas de exame realizadas em Portugal continental ocorrem nos dois 

principais centros urbanos.  

                                                           
50 Este centro de exames público foi encerrado em 2011.  
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 Quanto aos centros de exame do IMTT, verifica-se que o de Braga foi o que 

apresentou o maior número de provas realizadas, com 6.85%, apesar de existir na região 

um centro de exames privado – ANIECA Vila Verde, que apresentou 3.93% de provas 

realizadas. Os centros de exames do IMTT do Porto e Coimbra também registaram procura 

superior a 3%, sendo de notar que os 4.65% das provas realizadas pelo IMTT do Porto são 

considerados um valor elevado, atendendo a que existe alternativa privada nos centros de 

exame do ACP do Porto e da ANIECA de Penafiel. Ainda assim, os candidatos a condutor 

da região do Porto fizeram mais provas no centro de exames do ACP (8.22%) do que no 

IMTT.  

 Os centros de exame que apresentaram menos de 1% de provas realizadas foram 

todos do IMTT, e estão localizados em Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Lisboa e Sobral 

de Monte Agraço. Quanto aos três primeiros, dado tratarem-se de regiões do interior, 

justificam a sua existência como única alternativa viável para servir as populações 

residentes, apesar de existirem dois centros de exame privados de alternativa – Mirandela e 

Fundão. No entanto, os acessos e tempo de deslocação muitas vezes tornam a resposta 

pública, a única resposta viável.  

 

 5.2 Caracterização das provas de exame por categoria de habilitação  

 Após a primeira análise dos dados, referida no ponto anterior, e previamente à 

identificação das provas de exame por categoria, foram introduzidas as seguintes regras 

corretivas, atendendo a que os critérios como a idade, género e localização estão incluídos 

nas hipóteses da investigação previamente formuladas, a saber: 

 Correção manual quando o lapso era visível, ex. substituição da data de 

nascimento de 1191 por 1991; 

 Eliminação de três observações do SICC por ausência de registo da data de 

nascimento dos candidatos a condutor; 

 Eliminação de 2253 observações do SICC por ausência de registo do género 

dos candidatos a condutor; 

 Eliminação de 34 observações relativas a candidatos a condutor com mais do 

que um código postal; 

 Eliminação de 30 observações relativas a candidatos em que o código postal 

continha letras; 
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 Associação do género, data de nascimento e código postal às observações 

do SMEC, uma vez que esta aplicação não dispõe desta informação; 

 Eliminação de 289352 provas teóricas onde não foi possível inferir a 

informação sobre a data de nascimento (ou por não ter sido registada ou 

porque até 2010 não ter sido registada qualquer prova prática, o que tornou a 

associação aos dados constantes do SICC inviável). 

 Em resumo, nos dados de 2008 foram eliminadas 160597 observações, 40637, em 

2009 e 88118 em 2010. Finalmente foram alterados os resultados qualificados no SICC 

como desconhecidos para aprovados, nas situações onde se registou a emissão da carta de 

condução, atendendo a que a carta de condução só poderá ser emitida caso se verifique o 

registo de uma prova prática com resultado de aprovação.  

  Quanto às diversas categorias de habilitação, as provas identificadas foram as que 

constam da Tabela 14, onde se inclui a percentagem de cada categoria no valor total das 

provas teóricas e se indica o número de candidatos distintos, ou seja, eliminando-se as 

repetições de provas pelo mesmo candidato. 

Tabela 14 – Distribuição das provas teóricas por categoria  

Categorias 2008 2009 2010 Total % 
Candidatos a 

condutor distintos 

A/A1 9 564 14 533 10 375 34 472 8,99% 22 276 
A/A1x 1 313 6 435 5 083 12 831 3,35% 10 537 
B/B1 54 540 147 432 114 039 316 011 82,39% 217 891 
C/C1 3 164 6 461 5 764 15 389 4,01% 13 199 

Ciclomotor 152 7 7 166 0,04% 152 
D/D1 458 2 088 2 144 4 690 1,22% 4 102 
Total  69 191 176 956 137 412 383 559 100,00% 268 157 

 

 Conforme se pode verificar, 82.39% das provas teóricas foram realizadas no âmbito 

da habilitação da categoria B ou da subcategoria B1, ao que acresce parte das provas 

teóricas realizadas no âmbito da dupla habilitação à condução de motociclos e veículos 

ligeiros, indicadas como categoria A/A1. Só após a agregação da prova teórica à prova 

prática é que é possível verificar qual a percentagem das 34472 que dizem respeito à 

habilitação da categoria B. As categorias relativas à condução de veículos pesados são 

residuais, em especial a habilitação para a condução de veículos pesados de passageiros 

que entre 2008 e 2010 só representou 1.22% do total das provas teóricas realizadas. 

Quanto ao número de candidatos a condutor identificados, não tendo em conta o número de 

vezes que cada um repetiu as provas teóricas, verifica-se que 268157 candidatos a condutor 

realizaram uma ou mais vezes provas teóricas. 
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 Quanto às provas práticas, a distribuição é a constante da Tabela 15. 

Tabela 15 - Distribuição das provas práticas por categoria 

Categorias Descrição do 
veículo  2009 2010 Total % Candidatos a condutor 

distintos 
A1 Motociclo até 125cc  3 934 5 312 9 246 2,33% 7 809 

AL Motociclo potência 
até 35 kW  6 113 4 871 10 984 2,77% 9 749 

AP Motociclo potência 
superior a 35 kW 7 444 7 056 14 500 3,66% 13 329 

B/B1 Automóvel ligeiro 144 816 179 965 324 781 81,89% 236 286 

B1 Quadriciclo 
 234 441 675 0,17% 569 

BE B + Reboque 1 053 1 212 2 265 0,57% 1 965 

C Automóvel pesado 
de mercadorias 6 536 7 456 13 992 3,53% 12 338 

C1 
Automóvel pesado 
de mercadorias até 

7500 kg. PB 
1 1 2 0,00% 2 

CE C + Reboque  4 933 5 042 9 975 2,52% 8 822 

D Automóvel pesado 
de passageiros 2 008 2 428 4 436 1,12% 3 928 

D1 
Automóvel pesado 
de passageiros até 

16 passageiros 
0 1 1 0,00% 1 

G2 Veículos agrícolas 
cat.II 1 11 12 0,00% 12 

G3 Veículos agrícolas 
cat.III 306 326 632 0,16% 606 

X1 Ciclomotores 2 596 2 485 5 081 1,28% 3 566 
X2 Motociclos até 50 cc 7 2 9 0,00% 8 

Total   179 982 216 609 396 591 100,00% 298 990 
 

 Também nas provas práticas, a hegemonia da categoria B é clara, com 81.89% das 

provas realizadas. O aumento do número de categorias de provas práticas prende-se com o 

facto de as provas teóricas poderem aproveitar vários tipos de habilitações, enquanto as 

provas práticas só habilitam à condução do veículo onde o candidato a condutor foi avaliado 

e à condução da respetiva subcategoria, se aplicável. No caso da condução de motociclos, 

a distinção entre a categoria AL e AP constitui uma mera distinção interna, sem 

correspondência no modelo comunitário da carta de condução e justifica-se devido ao 

regime de acesso gradual à condução de motociclos, constante do n.º 2 do artigo 127.º do 

Código da Estrada. Outra das razões de maior existência de categorias de habilitação nas 

provas práticas está relacionada com o facto de a condução de reboques associados às 

categorias do veículo trator estar isenta da prestação de provas teóricas. Quanto ao número 

de candidatos a condutor identificados, não tendo em conta o número de vezes que cada 

um repetiu as provas práticas, verifica-se que 298990 candidatos a condutor realizaram uma 

ou mais vezes provas práticas, sendo que 236286 realizaram provas da categoria B. 
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5.3 Caracterização das provas de exame por idade e género 

  Ao analisar-se a idade da realização das provas do exame de condução torna-se 

necessário definir que momento de realização das provas deve ser considerado, atendendo 

a que, durante o percurso da aprendizagem o candidato a condutor realiza, pelo menos 

duas provas de exame, uma teórica e outra prática e, como já anteriormente foi indicado, 

parte dos candidatos a condutor repetem alguma ou ambas as provas de exame. O critério 

adotado foi o de considerar a data da primeira vez que os candidatos realizaram a prova 

teórica, atendendo a que este é o primeiro contacto que estes têm com as avaliações.  

 Assim, nas provas teóricas os candidatos a condutores caracterizam-se por idade, 

nos termos da Tabela 16.   

Tabela 16 - Provas teóricas de candidatos a condutor distintos por idade face à categoria de habilitação à data 

da realização da primeira prova teórica  

Categorias N Média  Mediana 
Desvio 
padrão Min Max 

A/A1 22 276 19,29 18,02 4,91 15,98 87,29 
A/A1x 10 537 31,93 30,30 8,71 16,00 75,18 
B/B1 217 891 22,87 19,57 7,59 16,00 77,81 
C/C1 13 199 30,59 29,28 7,48 18,15 66,09 
X1 152 21,28 17,37 10,03 16,06 68,66 

D/D1 4 102 33,56 32,44 8,15 18,25 61,13 
Total  268 157 23,47 19,80 8,01 15,98 87,29 

 

Relativamente à categoria B e subcategoria B1, a média dos candidatos a condutor 

tem 22,87 anos quando realiza pela primeira vez a prova teórica, a mediana situa-se nos 

19,57 e, aproximadamente 44% dos candidatos a condutor tinham menos de 19 anos à data 

da realização da primeira prova teórica. Estes são o grande grupo destinatário da formação 

e o cliente “tipo” da escola de condução em termos de idade. Os candidatos a condutor são 

jovens e poucos são os que frequentam a escola de condução para a habilitação desta 

categoria que tenham mais de 30 anos, uma vez que o desvio padrão é de 7,59 anos. Ainda 

assim, no período em análise registou-se, pelo menos, um candidato a condutor a fazer uma 

prova teórica da categoria B com 77 anos.     

Quanto aos candidatos da categoria X1 (ciclomotores ou motociclos com cilindrada 

inferior a 50cc), apesar de esta categoria não estar incluída na carta de condução51, são 

realizadas provas teóricas com recurso ao SMEC. Atendendo a que a idade mínima de 
                                                           
51 A Diretiva n.º 2006/103/CE, cuja transposição para o ordenamento jurídico português ainda não ocorreu, já 

incluiu os ciclomotores como categoria da carta de condução com a designação de categoria AM.    
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habilitação é 16 anos, poucos são os candidatos a condutor interessados nesta categoria, 

uma vez que podem habilitar-se com a mesma idade à subcategoria A1, que lhes permite 

conduzir motociclos com cilindrada até 125 cc. e, por extensão de habilitação, podem 

também conduzir ciclomotores, com a vantagem de, caso aprovem, ficarem dispensados da 

prova teórica aquando da habilitação à categoria B.  

Quanto às provas teóricas para a habilitação da categoria A ou da subcategoria A1, o 

perfil do condutor, quanto à idade, é substancialmente diverso se se tratar da primeira 

habilitação para obtenção da carta de condução (A/A1) ou se estão em causa condutores da 

categoria B que se pretendem habilitar à condução de motociclos (A/A1x). No primeiro caso, 

a média de idade é ligeiramente inferior, relativamente à categoria B, uma vez que os 

valores estão influenciados com as habilitações da subcategoria A1, cuja idade mínima de 

habilitação é 16 anos. Este público-alvo constitui o segundo grupo de “clientes tipo” das 

escolas de condução: são muito jovens e pretendem conduzir um veículo potencialmente 

menos seguro do que um automóvel ligeiro e distinguem-se, também, pelo facto de num 

curto espaço de tempo ser expectável que voltem à escola de condução para se habilitarem 

à categoria B.  

Os condutores encartados que pretendem averbar a categoria A na carta de 

condução, que realizam a prova teórica especifica para esta categoria, apresentam uma 

média de idades de 31,93 anos. São adultos com experiência da condução que decidem 

iniciar-se na condução de outro tipo de veículo. Apresentam características especiais pois 

têm experiência enquanto condutores, são mais conscientes dos riscos, mas têm menor 

destreza na condução de motociclos, em especial os da categoria A. A falsa ideia de 

conhecimento das regras e o excesso de autoconfiança nas suas capacidades como 

condutores, poderá criar resistências durante o processo de aprendizagem e constitui um 

facto a ter em consideração pelos instrutores. 

Quanto aos candidatos a condutor dos veículos pesados (categorias C e D e 

respetivas subcategorias), verifica-se que têm, em média 30 anos ou mais, sendo que, em 

média, os candidatos a condutor da categoria C são mais novos do que os candidatos a 

condutor da categoria D. Ambas as categorias têm interesse, essencialmente, para quem 

quer fazer da condução uma atividade profissional, pelo que são residuais no universo das 

habilitações para a condução e ainda assim, verifica-se um maior interesse na condução de 

veículos pesados de mercadorias do que na condução de veículos pesados de passageiros. 

Provavelmente, tal diferença tem justificação na oferta de trabalho disponibilizada pelas 

empresas transportadoras, que será maior no transporte de mercadorias do que no 

transporte de passageiros.  
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 Quanto ao género, a distribuição das provas teóricas é a que consta da Tabela 17. 

Tabela 17 - Provas teóricas de candidatos a condutor distintos por género face à categoria de habilitação 

 

Categorias  Mulheres % M Homens % H  Total 

A/A1 3 618 16,24% 18 658 83,76% 22 276 
A/A1x 1 144 10,86% 9 393 89,14% 10 537 
B/B1 117 129 53,76% 100 762 46,24% 217 891 
C/C1 646 4,89% 12 553 95,11% 13 199 

Ciclomotor 22 14,47% 130 85,53% 152 
D/D1 480 11,70% 3 622 88,30% 4 102 
Total  123 039 45,88% 145 118 54,12% 268 157 

 

Verifica-se que nos processos de habilitação da categoria B existe algum equilibro 

entre mulheres e homens, com uma ligeira predominância das mulheres (54% para 46%). 

No entanto, tal equilíbrio só se verifica na categoria B. Em todas as outras categorias os 

homens representam a larga maioria dos candidatos a condutor, com mais de 80% das 

observações. Esta preponderância tem expressão máxima na categoria C, onde no período 

em análise os homens representaram 95% dos candidatos a condutor.     

 Quanto às médias de aprovação das provas teóricas e práticas, por categoria, 

conforme se pode demonstrar pelos Gráficos 8 e 9 as médias de aprovação são as 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Aprovações nas provas teóricas por categoria 
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Gráfico 9. Aprovações nas provas práticas por categoria 

Verifica-se que as médias de aprovação nas provas práticas são iguais ou 

superiores, relativamente às provas teóricas, em todas as categorias de habilitação.  

Nas provas teóricas, a taxa de aprovação é mais expressiva na categoria D, 

atendendo a que os candidatos a condutor desta categoria normalmente já são condutores 

da categoria C, pelo que têm experiência e conhecimento dos conteúdos do exame teórico, 

que são muito semelhantes nestas duas categorias. Os ciclomotores apresentam a taxa de 

aprovação mais reduzida provavelmente devido ao facto de a habilitação desta categoria de 

veículos ter um regime de exceção, possibilitando a submissão a exame de condução em 

regime de autopropositura, isto é, sem que seja obrigatório a frequência de formação em 

escola de condução, pelo que os candidatos a condutor, neste caso, não são preparados 

especificamente para o efeito. Nas provas práticas, as categorias com taxa de aprovação 

mais reduzida são os ciclomotores e a subcategoria C1, com 59,2% e 50%, respetivamente, 

sendo certo que no caso da subcategoria C1 a análise dos resultados das provas fica 

condicionado pelo facto de só existirem registo de duas provas realizadas. Para as restantes 

categorias, a categoria B é a que apresenta a taxa de aprovação mais reduzida, com 68,8% 

e as taxas de aprovação dos veículos pesados situam-se todas acima dos 80%. Estes 

valores de aprovação tão elevados podem indiciar que os candidatos destas categorias são 

particularmente bem preparados pelas escolas de condução ou, pelo contrário, as provas 
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práticas não revestem o rigor e a exigência necessários que a avaliação da condução de 

veículos pesados deveria exigir.  

 

5.4 Reavaliação e restrição da amostra e dados finais para análise  

Após a análise descritiva dos dados relativos a todas as provas do exame de 

condução realizadas entre 2008 e 2010, e atendendo a que a larga maioria dos registos diz 

respeito à habilitação da categoria B, decidimos restringir a presente análise aos processos 

completos da categoria B. 

Assim, os processos que subsistiram foram os que constam da Tabela 18 

Tabela 18 – Provas teóricas e práticas relativas aos processos completos  

  

Categorias  
Prova teórica Prova prática  

N % N % 

A/A152 34 467 9,83% --- --- 
B/B1 316 007 90,17% 324 772 100,00% 
Total 350 474 100,00% 324 772 100,00% 

 

 Assim, foram eliminadas da análise 33076 observações do SMEC que diziam 

respeito a outras categorias de habilitação diversas da categoria B e 71810 do SICC, 

relativas às provas práticas.  

 Dos dados constantes da Tabela 18 foram verificadas as escolas de condução que 

tinham proposto os respetivos candidatos a condutor às provas de exame. Nas situações 

em que não havia identificação do número do alvará da escola de condução proponente, 

nem foi possível inferir, por outras provas de exame realizadas pelos mesmos candidatos, 

qual o alvará em causa, a opção tomada foi a de eliminar as observações sem escola de 

condução associada, o que se traduziu na eliminação de mais 2600 observações. Foram 

também eliminadas 7316 observações do SMEC e 10597 do SICC, relativas a provas 

teóricas e práticas, respetivamente, cujo resultado não era de aprovado ou reprovado. 

Quanto à avaliação dos processos completos, foram eliminados os candidatos a condutor 

que não apresentaram registo, no período em análise, de pelo menos uma prova teórica e 

uma prova prática, cumulativamente, pelo que foram eliminados 71258 observações do 

SMEC e 59973 observações do SICC. 
                                                           
52 A prova teórica da categoria A/A1 pode ser utilizada no processo de habilitação da categoria B, sendo 

necessário verificar no registo das provas práticas se tal facto se verifica. Assim, nesta fase estas provas são 

contabilizadas.  
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 Para além das observações que se eliminaram acima referidas, foram também 

abandonados 11652 candidatos a condutor com licenças de aprendizagem com data 

posterior a uma das provas de exame que realizaram53 e 28 candidatos a condutor sem 

registo de aprovação na prova teórica.  

 Nesta fase, o número de candidatos a condutor da categoria B envolvidos no estudo 

passou a ser de 173523. A sua distribuição pelas escolas de condução é a que consta do 

Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Histograma do número de escolas de condução em função do número  

de candidatos a condutor  

 

O número de escolas isoladas é de 1108, sendo que, em média, cada escola de 

condução teve 156,60 alunos. No entanto, como o desvio padrão é de 107,79, a média 

poderá estar longe de traduzir a realidade, atendendo a que se observaram escolas com um 

candidato a condutor (número mínimo) e escolas com 836 (número máximo). Ainda assim, a 

mediana é de 133,50, valor relativamente próximo da média. 

Sem prejuízo, a distribuição do número de provas teóricas e práticas propostas pelas 

escolas de condução é equilibrado, pois de acordo com o Gráfico 11, o número médio de 

provas teóricas propostas é proporcional ao número médio de provas práticas propostas. 

 

                                                           
53 São candidatos a condutor que levam muito mais tempo a habilitar-se pelo que a análise do seu desempenho 

deve ser autonomizada para não enviesar os resultados.  
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Gráfico 11. Relação entre o número de provas teóricas e provas práticas propostas  

pelas escolas de condução  

Por se tratar da análise de dois anos de registo de provas de exame e dado o 

elevado número de candidatos a condutor em análise, considerou-se que escolas com 

menos de 30 alunos no período em análise podiam comprometer os resultados, por falta de 

representatividade, pelo que foram eliminadas. Assim, eliminaram-se 47 escolas, ao que 

correspondeu à eliminação de mais 776 candidatos a condutor. Foram também eliminadas 

as escolas cujos alvarás foram emitidos após Agosto de 2010, por dificuldade em incluir 

estas observações na análise das características das escolas de condução. Em 

consequência, foram eliminados mais quatro escolas, o que corresponde a menos 182 

candidatos a condutor.  

Finalmente foram também eliminados 238 candidatos a condutor com residência nas 

regiões autónomas, pois escapavam aos critérios do tipo de zona de residência e mais dois 

candidatos a condutor cujo código postal da residência continha erro.    

Assim, os dados finais da amostra são os seguintes: 172325 candidatos a condutor, 

1057 escolas de condução, 232721 provas teóricas e 227292 provas práticas.  
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6. Caracterização das provas de exame da amostra 

 

6.1 Quanto aos candidatos a condutor 

Após delimitação dos candidatos a condutor em análise, caracteriza-se os 172325 

candidatos finais da categoria B, quanto à idade e género, nos termos da Tabela 19. 

Tabela 19 – Caracterização dos candidatos a condutor por idade e género à data da realização da primeira prova 

teórica  

Género Nº Média Mediana Desvio padrão Min Max 

Masculino 85 350 21,84 19,12 6,50 17,62 77,81 

Feminino  86 975 22,88 19,57 7,48 17,65 76,44 

Total 172 325 22,37 19,33 7,03 17,62 77,81 

 

Verifica-se que a idade média registada aquando da realização da primeira prova 

teórica é de 22,88 anos para as mulheres e 21,84 para os homens, sendo a mediana de 19 

anos. O valor mínimo situa-se abaixo dos 18 anos, atendendo a que existe a possibilidade 

legal de se iniciar a aprendizagem seis meses antes do candidato a condutor perfazer 18 

anos. De salientar que se registaram observações, quer nos homens, quer nas mulheres, 

em que a idade de realização da prova teórica foi superior a 75 anos. A habilitação da 

categoria B não tem limitação de idade, mas atendendo a que a partir dos 72 anos, a 

revalidação da carta de condução é de dois em dois anos, por motivos de diminuição 

progressiva da aptidão física para a condução, a ocorrência de primeiras habilitações nestas 

idades poderá justificar um acompanhamento especial, pois estes indivíduos não possuem o 

mesmo desempenho, ao nível dos reflexos e por se tratar de recém-condutores que ainda 

não desenvolveram os automatismos sensório-motores, facto que constitui um suporte 

importante para os condutores sénior, uma vez que contribui para compensar a eventual 

diminuição da capacidade física54.     

                                                           
54A organização mundial de saúde (OMS, 2001) define como idosas as pessoas com mais de 65 anos nos 

países desenvolvidos. O conceito de idoso pressupõe um processo de envelhecimento normal, com implicações 

a diversos níveis, nomeadamente no declínio das atividades orgânicas funcionais, que leva a alterações sociais e 

psicológicas, as quais, na condução automóvel, podem influir sobre a segurança rodoviária, uma vez que se 

regista dificuldades de atenção, alterações da perceção, lentificação dos movimentos, menor força muscular, 

menor agilidade, alterações na coordenação motora e capacidade de adaptação a mudanças bruscas de posição 

corporal, alterações visuais e auditivas, cfr. SafetyNet (2009). Older Drivers. 
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Quanto à caracterização da idade dos condutores aquando da primeira realização da 

prova prática, com distinção de género, verifica-se que os valores aumentam ligeiramente, 

conforme se demonstra na Tabela 20. 

Tabela 20 - Caracterização dos candidatos a condutor por idade e género à data da realização da primeira prova 

prática 

Género Nº Média Mediana Desvio padrão Min Max 

Masculino 85 350 22,08 19,44 6,49 18,02 78,15 

Feminino  86 975 23,17 19,88 7,51 17,93 77,00 

Total 172 325 22,63 19,65 7,05 17,93 78,15 

 

Verifica-se que a idade, quer nos homens, quer nas mulheres, sobe ligeiramente nas 

provas práticas, facto que é consentâneo com a exigência legal dos candidatos a 

condutores frequentarem 32 lições de prática de condução até poderem ser propostos à 

prova prática.  

A distribuição dos candidatos a condutor em análise, por distrito, é a que consta da 

Tabela 21. 

Tabela 21 – Distribuição dos candidatos a condutor por distrito 

Distrito Frequência Percentagem 

Aveiro  11 682 6,78% 

Beja 2 473 1,44% 

Braga 18 478 10,72% 

Bragança 3 294 1,91% 

Castelo Branco 3 138 1,82% 

Coimbra 6 954 4,04% 

Évora 2 642 1,53% 

Faro 6 205 3,60% 

Guarda 3 184 1,85% 

Leiria 8 375 4,86% 

Lisboa 34 909 20,26% 

Portalegre 1 895 1,10% 

Porto 32 621 18,93% 

Santarém 7 007 4,07% 

Setúbal 13 309 7,72% 

Viana do Castelo 4 521 2,62% 

Vila Real 4 510 2,62% 

Viseu 7 128 4,14% 

Total 172 325 100,00% 

 

Verifica-se uma clara concentração de candidatos a condutor no distrito de Lisboa 

(20.26%), seguido do Porto (18.93%). De notar que os distritos do Porto e Braga, em 

conjunto, têm 29,65% dos candidatos da amostra, fazendo daquela zona geográfica o local 

de maior número de candidatos a condutor, seguida da região de Lisboa que associada ao 
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distrito de Setúbal, perfaz 27.98% dos candidatos a condutor. As regiões com uma 

percentagem de candidatos a condutor inferior a 2% são Beja, Bragança, Castelo Branco, 

Guarda, Portalegre e Évora, demonstrando-se que há menos candidatos no interior do país 

e na região do Alentejo. 

Quanto ao desempenho dos candidatos a condutor em análise, por género, as 

percentagens de aprovação são as que constam da Tabela 22. 

Tabela 22 – Taxa de aprovação nas provas teóricas, por género na primeira prova realizada  

Género Reprovado Aprovado Total  

Masculino 29 919 85 610 115 529 

% 12,86% 36,79% 49,64% 

Feminino 29 609 87 583 117 192 

% 12,72% 37,63% 50,36% 

Total 59 528 173 193 232 721 

 % 25,58% 74,42% 100,00% 

 

Quanto ao desempenho dos candidatos a condutor nas provas teóricas, não se 

verificam diferenças significativas entre género e taxa de reprovação / aprovação, situando-

se a taxa de aprovação na ordem dos 74%. De notar que estes valores dizem respeito à 

análise do desempenho nas provas teóricas tendo em conta a primeira vez que cada 

candidato a condutor realiza a prova teórica. Se compararmos com a mesma análise, mas 

incluindo as repetições, as diferenças são as que constam do Gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Comparação entre as taxas de aprovação nas provas teóricas, por género, à primeira vez e 

incluindo repetições 

Conforme se verifica, ao incluirmos todas as provas realizadas a taxa de aprovação 

diminui ligeiramente.   
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As provas teóricas apresentam uma menor influência a fatores externos da formação 

dos candidatos a condutor, uma vez que, independentemente do centro de exames ou 

respetiva localização, estas são realizadas da mesma forma e com conteúdos 

rigorosamente iguais. As provas são geradas aleatoriamente nos serviços centrais do IMTT, 

com recurso a uma base de dados de perguntas de escolha múltipla. A prova é enviada 

para o centro de exames no momento da sua realização e disponibilizada num computador, 

a cada candidato a condutor. Nas provas práticas, apesar do RPE estabelecer as 

características da prova e as causas de reprovação, a margem de subjetividade da 

avaliação é muito mais vincada, uma vez que quem avalia as provas práticas são 

examinadores. 

 

6.2 Quanto às escolas de condução 

A amostra em análise, para além de incluir 172325 candidatos a condutor, inclui 

1057 das 1119 escolas de condução existentes, em situação regular. Através dos dados das 

escolas de condução constantes do SIEC, são traçadas as características das escolas de 

condução envolvidas na amostra.  

Assim, conforme se constata na Tabela 23, as escolas de condução têm em média 

1,36 salas afetas ao ensino da condução, o que significa que uma grande parte das escolas 

de condução só tem uma sala de formação. No entanto, as salas apresentam áreas 

generosas para este tipo de formação, com a mediana a situar-se nos 27 m2, o que se 

encontra alinhado com a imposição legislativa das escolas que só têm uma sala de 

formação de terem uma área mínima de 25 m2. Quanto aos recursos humanos afetos ao 

ensino da condução, verifica-se que, apesar de a lei exigir dois elementos diretivos, o facto 

de a lei permitir também a dispensa de um deles, no caso de a escola não ter mais do que 

cinco automóveis licenciados para a instrução, é aproveitada pela maioria das escolas de 

condução, pois a média de diretores é de 1,13. O número de instrutores médio por escola de 

condução é de 5,13, pese embora o desvio padrão ser de 3,28, o que significa que existem 

escolas de condução com dois instrutores, sendo que um deles acumula a função de 

instrutor com a de diretor de escola de condução. É de notar que as escolas de condução 

não apresentam grande estabilidade ao nível da permanência dos seus recursos humanos, 

uma vez que a média de permanência dos diretores de escolas de condução e dos 

instrutores é de cerca de sete anos. No entanto, o número máximo registado foi de 607 

meses, o que significa que existe um diretor de escola de condução a exercer a função há 

mais de 50 anos.  
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Tabela 23 – Características das escolas de condução (I) 

Características 
Nº 

EC's s/registo % s/registo Média 
Desvio 
padrão Mediana Min Max 

Número de salas de 
ensino 1057 0 0,00% 1,36 0,55 1,00 1,00 3,00 

Lotação das salas de 
ensino (m2) 1057 0 0,00% 30,78 12,39 27,00 nd 101,00 

Número de diretores 1057 0 0,00% 1,13 0,33 1,00 1,00 2,00 

Número de instrutores 1057 0 0,00% 5,13 3,28 4,00 1,00 27,00 

Tempo médio de 
nomeação dos diretores* 1057 25 2,36% 84,36 76,42 69,00 1,00 607,00 

Tempo médio de vínculo 
dos instrutores à EC* 1057 0 0,00% 92,14 65,56 73,42 3,00 398,00 

       *em meses 

As escolas de condução da amostra apresentam uma média de 20 anos de idade, 

mas o valor mediano é de dez anos, valor consentâneo com o boom das escolas de 

condução pós legislação de 1998, já anteriormente referido. Para além da idade das escolas 

de condução, a Tabela 24 apresenta uma área crítica do ensino da condução – os veículos 

de instrução. Verifica-se que em média as escolas têm 6,18 veículos licenciados para a 

instrução, dado consentâneo com o número mínimo de veículos imposto por lei (três). Dos 

veículos licenciados, em média 3,61 são da categoria B, uma vez que representam a larga 

maioria do ensino ministrado. Os veículos da categoria B não apresentam uma maior 

expressão face ao total dos veículos licenciados, atendendo a que todas as escolas têm 

pelo menos um motociclo licenciado, dado o baixo custo que esta formação representa para 

a escola de condução face à formação da categoria B. 

 

 Tabela 24 - Características das escolas de condução (II) 

Características 
Nº 

EC's s/registo % s/registo Média 
Desvio 
padrão Mediana Min Max 

Idade da EC 1057 0,00 0,00% 20,27 16,18 10,41 0,41 57,92 

Veículos da cat. B 
licenciados 1057 0,00 0,00% 3,61 2,39 3,00 1,00 29,00 

Total de veículos de 
instrução por EC 1057 0,00 0,00% 6,18 3,18 6,00 1,00 33,00 

N.º Categorias  1057 0,00 0,00% 5,45 2,09 4,00 nd 14,00 

 

Quanto à relação das escolas de condução com os centros de exame, a Tabela 25 

mostra que as escolas de condução tendencialmente gravitam à volta dos centros de exame 

privados, em detrimento dos centros de exame do IMTT, uma vez que a média de distância 

das escolas aos centros de exame do IMTT é de 20 km e, se a contabilização incluir os 

centros de exame privados, a média desce para 15 km. A localização dos centros de exame 
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pode constituir uma característica diferenciadora para as escolas de condução que 

possibilita uma maior angariação de clientes. Conforme já referido, se a motivação do 

candidato a condutor for a de aprovar no exame de condução e não a de aprender a 

conduzir em segurança, então a proximidade da escola de condução de um centro de 

exame permite que a aprendizagem / treino da condução seja efetuada em seu redor e 

direcionada para todos os elementos do ambiente rodoviário envolvente aos eventuais 

percursos de exame, que poderão contribuir para a aprovação na referida prova.   

 

Tabela 25 - Características das escolas de condução (III) 

Características 
Nº 

EC's s/info % s/info Média 
Desvio 
padrão Mediana Min Max 

Distância CE IMTT + 
próxima da EC (km) 1057 0 0,00% 20,32 14,29 18,07 0,35 87,49 

Distância CE + próximo da 
EC (km) 1057 0 0,00% 15,43 12,42 12,98 0,13 70,51 

Distância da EC para o CE 
+ utilizado (km) 1057 0 0,00% 19,82 17,61 15,15 0,13 101,69 

Distância da EC para o 2º 
CE + utilizado (km) 1057 577 54,58% 25,97 23,79 20,82 0,35 318,86 

Distância do serviço do 
IMTT do distrito da EC (km)  1057 0 0,00% 22,90 17,56 19,68 0,10 93,25 

Quanto à comparação entre o número de escolas de condução por concelho e o 

número de candidatos a condutor, por concelho de residência, verifica-se que a situação 

mais comum é a de os candidatos a condutor escolherem uma escola de condução próxima 

do local da residência, ou seja, a localização é um fator essencial na escolha da escola de 

condução, conforme se pode verificar nas Figuras 2 e 3, constantes do ANEXO G. No 

entanto, se é verdade que a maior concentração de candidatos a condutor se situa na região 

norte, em especial nos distritos de Braga e do Porto, ainda assim verificam-se áreas de 

Portugal continental, na região centro norte, onde a concentração de candidatos a condutor 

é maior do que a concentração de escolas de condução.  

 

6.3 Quanto aos centros de exame 

Quanto à distribuição das provas de exame da amostra pelos centros de exame, 

verifica-se, conforme Tabela 26, que à semelhança do registado aquando da análise de 

todas as provas, que o distrito de Lisboa é o que faz mais provas de exame, sendo o centro 

de exames privado da APEC o centro de exames do pais que mais provas realiza, com 

13,87%. O centro de exames da região norte que mais provas de exames realiza é o centro 

de exames privado do ACP Porto, com 8,71% e o centro de exames público com mais 
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exames registados é o do IMTT de Braga. Se analisarmos por zonas com maior incidência 

de exames de condução, a região do norte do país (distritos do Porto e Braga) realiza 

30,87% dos exames, seguido de a zona de Lisboa e margem sul (distrito de Lisboa e 

Setúbal) com 29,07%, ou seja, as duas grandes zonas urbanas de Portugal continental são 

responsáveis por quase 60% do total dos exames realizados.  

De notar, ainda, que 15 centros de exames realizam menos de 2% do total das 

provas de exame realizadas da amostra em análise, sendo 14 do IMTT e um privado. O 

centro de exames privado em causa é o da AHBVT do Fundão, localidade do centro interior 

do país. Se analisarmos o serviço dos exames de condução numa perspetiva meramente 

economicista, verifica-se que os centros de exame do IMTT existem em regiões cujo 

interesse económico é diminuto face à procura, com o objetivo de dar resposta a uma 

necessidade pública – assegurar o serviço de exames – em zonas de pouco interesse 

económico para entidades privadas. A única exceção é o centro de exames de Lisboa, cuja 

atividade é diminuta, não só porque existem três centros de exame privados em situação de 

concorrência, como também o tempo de resposta do serviço é muito maior do que o dos 

centros de exames privados55. 

Tabela 26 - Distribuição das provas teóricas e práticas por centros de exame da amostra 

Centro de Exame  Provas teóricas  % Provas práticas  % Total  % 

APEC - Lisboa         33 097 14,22% 30 720 13,52% 63 817 13,87% 

ACP - Centro do Porto         20 316 8,73% 19 769 8,70% 40 085 8,71% 

IMTT - Braga         17 831 7,66% 15 305 6,73% 33 136 7,20% 

ANIECA - Penafiel         13 012 5,59% 13 361 5,88% 26 373 5,73% 

ANIECA - Albergaria-a-Velha        11 745 5,05% 11 662 5,13% 23 407 5,09% 

IMTT - Porto           11 642 5,00% 10 706 4,71% 22 348 4,86% 

ANIECA - Vila Verde        10 507 4,51% 9 591 4,22% 20 098 4,37% 

ANIECA - Linda-a-Velha         9 514 4,09% 9 052 3,98% 18 566 4,04% 

ANIECA - Barreiro         9 640 4,14% 8 872 3,90% 18 512 4,02% 

ACP - Centro de Lisboa        8 008 3,44% 7 320 3,22% 15 328 3,33% 

IMTT - Aveiro          7 047 3,03% 7 962 3,50% 15 009 3,26% 

IMTT - Coimbra          6 494 2,79% 8 238 3,62% 14 732 3,20% 

ANIECA - Porto de Mós         7 155 3,07% 7 085 3,12% 14 240 3,10% 

AHBVT - Centro de Tábua         5 568 2,39% 5 918 2,60% 11 486 2,50% 

IMTT - Setúbal          5 312 2,28% 5 566 2,45% 10 878 2,36% 

AHBVT - Centro de Portimão         5 365 2,31% 5 192 2,28% 10 557 2,29% 

IMTT - Viseu          4 485 1,93% 5 541 2,44% 10 026 2,18% 

AHBVT - Centro de Mirandela        5 071 2,18% 4 935 2,17% 10 006 2,18% 

IMTT - Viana do Castelo          4 679 2,01% 4 219 1,86% 8 898 1,93% 

IMTT - Santarém          4 271 1,84% 4 093 1,80% 8 364 1,82% 

 

                                                           
55 Conforme tempos de espera para realização de provas de exame, disponível em 

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/CentrosdeExame/Paginas/LocalizacaoCentrosExamePublico

sePrivados.aspx , consutado em 20 de Janeiro de 2012. 
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Centro de Exame  Provas teóricas  % Provas práticas  % Total  % 

IMTT - Leiria          3 207 1,38% 3 404 1,50% 6 611 1,44% 

IMTT - Évora          3 197 1,37% 3 176 1,40% 6 373 1,39% 

IMTT - Faro          2 984 1,28% 3 377 1,49% 6 361 1,38% 

IMTT - Bragança          3 104 1,33% 3 041 1,34% 6 145 1,34% 

IMTT - Beja          3 031 1,30% 2 950 1,30% 5 981 1,30% 

AHBVT - Centro do Fundão        2 541 1,09% 2 803 1,23% 5 344 1,16% 

IMTT - Vila Real          2 651 1,14% 2 518 1,11% 5 169 1,12% 

IMTT - Portalegre          2 360 1,01% 1 967 0,87% 4 327 0,94% 

IMTT - Castelo Branco          1 816 0,78% 2 167 0,95% 3 983 0,87% 

IMTT - Guarda          1 875 0,81% 2 098 0,92% 3 973 0,86% 

IMTT - Sobral de Monte Agraço         1 963 0,84% 1 638 0,72% 3 601 0,78% 

IMTT - Chaves          1 689 0,73% 1 545 0,68% 3 234 0,70% 

IMTT - Lisboa          1 544 0,66% 1 501 0,66% 3 045 0,66% 

Quanto à distribuição das provas de exame, por centro de exames, conforme Gráfico 

13, verifica-se que em todos os centros de exame a tendência é de realizarem 50% de 

provas teóricas e 50% de provas práticas, com ligeiros desvios, pouco significativos. Os 

centros de exame cujas provas teóricas se situam acima da linha dos 50% inserem-se numa 

zona onde se verificam mais dificuldades em aprovar na prova teórica do que na prova 

prática; se se situarem abaixo dos 50% significa que na sua zona de influência existe mais 

dificuldade em aprovar na prova prática do que na prova teórica. Ainda assim, com exceção 

dos centros de exame do IMTT de Leiria e Coimbra, que parecem indicar uma dificuldade 

acrescida56 na aprovação da prova prática e do centro de exames do IMTT de Portalegre, no 

que concerne à aprovação na prova teórica, a aprovação registada nos diversos centros de 

exame é muito uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Distribuição das provas teóricas e práticas por centro de exame 

                                                           
56 Cerca de 5% relativamente aos demais centros de exame.  
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Quanto ao número de centros de exame que cada escola de condução utiliza, pese 

embora a lei estabelecer que cabe ao candidato a condutor a escolha do centro de exames, 

verifica-se, conforme Tabela 27, que analisadas as 1108 escolas de condução, que fizeram 

parte da amostra inicial relativa aos processos de habilitação da categoria B, ou seja, 

incluindo as escolas que propuseram, no período em análise, menos de 30 provas de 

exame, 55,78% só utilizou um centro de exames e 39,08% utilizou dois centros de exame. 

No entanto, das 490 escolas de condução que utilizaram mais do que um centro de exames, 

mais de metade (267 escolas de condução) utilizaram 90% das vezes um único centro de 

exames.  Ou seja, há indicios que mesmo em situações de opção, os candidatos a condutor 

são encaminhados para o centro de exames que mais convém à escola de condução. Tal 

sucede, provavelmente, porque desconhecem que podem optar e, mesmo que sejam 

informados, não dispõem de informação suficiente ou relevante para poderem exercer tal 

opção, até porque não é claro o que se pretende acautelar com a possibilidade de escolha. 

Se o candidato a condutor verdadeiramente escolhesse o seu centro de exame, qual o 

critério que utilizaria? O da maior probabilidade de aprovação ou o que fizesse exames mais 

exigentes? Talvez esta área dos exames de condução, pelas suas características avaliativas 

públicas, seja uma área onde se justificava repensar as opções de concorrência entre centro 

de exames.  

Tabela 27 – Número de centros de exame utilizados pelas escolas de condução 

CE utilizado Frequência Percentagem  

1 618 55,78% 

2 433 39,08% 

3 52 4,69% 

4 5 0,45% 

Total 1 108 100,00% 
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7. Análise dos dados da amostra 

 

7.1 Influência do género, idade e residência dos candidatos a condutor na 

aprovação das provas de exame 

 

Construiu-se um modelo57 em que se pretende explicar a variável binária aprovação / 

reprovação à primeira prova do exame de condução realizada usando as características dos 

candidatos a condutor: sexo, idade e se moram em zona rural ou urbana.  

No modelo construído a variável dependente do resultado da prova tem o código 0 

quando o candidato a condutor reprova e o código 1 quando aprova. Consideraram-se como 

variáveis independentes o género (1=feminino e 0=masculino; classe de referência: 

masculino), a idade, o tipo de freguesia onde o candidato a condutor reside58(APR, AMU ou 

APU; classe de referência: APR) e a interação do género com a idade. A execução do 

modelo consta do ANEXO I. Verifica-se que o teste do rácio de verosimilhança apresenta 

um valor de 1060.14 com um p-value<0,01,  sendo que nesta situação se pode concluir que 

o modelo é valido, isto é, existe pelo menos uma variável independente do modelo com 

poder preditivo sobre a variável dependente resultado na prova teórica. A classificação dos 

alunos observada é prevista pelo modelo ajustado apresentada no segundo quadro referido 

no anexo I. O modelo classifica corretamente 76.71% dos resultados o que é indicador de 

um bom fit. Nos resultados do teste z todas as variáveis apresentam coeficientes que são 

significativamente diferentes de zero (p<0,05), o que quer dizer que todas parecem ser 

relevantes para prever a probabilidade de aprovação, com exceção da classe AMU que 

parece ter o mesmo efeito na probabilidade de aprovação do que a classe APR.  

                                                           
57 O modelo foi construído por Maria Ana Vitorino, do Departamento de Marketing da The Wharton School, 

Universidade da Pensilvânia. 
58 Relativamente ao tipo de zona que habitam, foi aplicado o critério TIPAU 2009, que permite a classificação do 

território nacional em três categorias, segundo o seu grau de urbanização, e identificar e delimitar áreas urbanas 

com designação própria, enquanto conjuntos de freguesias APU contíguas, confinadas ao limite do município 

(cfr. http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cont_inst&INST=6251013&xlang=pt , consultado a 6 

de Abril de 2012). As freguesias da residência foram divididas em área predominantemente urbana (APU), área 

medianamente urbana (AMU) e área predominantemente rural (APR), cuja distribuição consta no ANEXO H, 

como Figura 4. 
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Para interpretar o efeito das diferentes variáveis apresentam-se os Gráficos 14 e 15 

com as probabilidades de aprovação e a análise de como as probabilidades variam à 

medida que varia cada uma das variáveis independentes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Probabilidade de aprovação na prova teórica 

 Verifica-se que nos primeiros anos a diferença na probabilidade de aprovação na 

prova teórica entre os sexos não é significativa, situando-se entre os 75% e os 80%. As 

mulheres apresentam uma probabilidade de aprovar ligeiramente superior à dos homens, 

até aos 28 anos. Em ambos os sexos o fator idade penaliza a probabilidade de aprovarem, 

no entanto, nos homens, apesar do decréscimo, apresentam valores com pouca variação. 

Já nas mulheres, o factor idade é muito penalizante e a probabilidade de aprovarem, após 

os 50 anos aproxima-se de 50%. No caso das mulheres, regista-se uma maior probabilidade 

de aprovar, relativamente aos homens, nas situações de menor idade e só após os 28 anos 

começa a ser inferior à dos homens, facto que se considera interessante explorar em 

investigações futuras.  

 Analisada a probabilidade de aprovação atendendo também à zona de residência, o 

observado quanto à idade e ao sexo mantém-se, mas verifica-se uma maior probabilidade, 

ainda que ligeira, de aprovação nos candidatos a condutor que residem nas APU’s. Os 

candidatos a condutor que residem nas AMU’s e nas APR’s apresentam uma probabilidade 

de aprovação semelhante, com um ligeiro desvio positivo para os que residem nas AMU’s. 

Estas diferenças não podem ser justificadas pela diferenciação de critérios de avaliação, 
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atendendo a que as provas teóricas são geradas centralmente e enviadas para os centros 

de exame dez minutos antes de cada prova começar. Uma prova teórica realizada em 

Bragança poderá ser rigorosamente igual a uma prova realizada em Faro, uma vez que o 

sistema é de geração aleatória de perguntas e imagens.  

 De registar ainda que as mulheres que residem em APU só intersectam a 

probabilidade de aprovar com os homens que residem em APR aos 32 anos, enquanto os 

homens que residem em APU apresentam uma maior probabilidade de aprovar 

relativamente às mulheres que residem em AMU e APR a partir dos 24 anos. Tais 

diferenças poderão constituir hipóteses de estudos futuros, relativamente à fundamentação 

das diferenças registadas.  

 Quanto à probabilidade de aprovação nas provas práticas, esta é a constante do 

Gráfico 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Probabilidade de aprovação na prova prática 

 Conforme se demonstra no Gráfico 15, os homens apresentam sempre uma maior 

probabilidade de aprovar do que as mulheres nas provas práticas, independentemente da 

região onde residem, sendo que a idade constitui, até aos 40 anos, um benefício. Verifica-

se, ainda assim, que o local de residência contribui para a probabilidade de aprovação, 

tendo maior probabilidade de aprovar os homens que residem em APU, seguidos dos que 

residem em AMU e, finalmente os que residem em AMR. Quanto às mulheres, o fator idade 

penaliza sempre a probabilidade de aprovação, independentemente da área de residência, 
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sendo que, também neste caso, as mulheres que residem em APU têm maior probabilidade 

de aprovação do que as que residem em AMU e estas maior probabilidade de aprovação 

das que residem em APR. Tal facto, ainda que numa análise perfunctória, apresenta 

dificuldades de justificação atendendo a que o ambiente rodoviário das provas práticas é, 

em princípio, menos complexo nas APR do que nas APU. Por outro lado, conforme foi 

demonstrado por Seim e Vitorino (2011), a localização é o fator mais importante na escolha 

de uma escola de condução e existe relação entre a distribuição da localização das escolas 

de condução e a da residência dos candidatos a condutor, conforme Figuras 2 e 3, 

constantes no ANEXO G, pelo que parece resultar que os candidatos a condutor escolhem 

uma escola de condução próxima da sua área de residência. Como os critérios de escolha 

do centro de exames estão definidos na lei, os candidatos a condutor, tendencialmente farão 

o seu exame de condução no centro de exames próximo da sua residência. Ora, as taxas de 

aprovação nas provas práticas dos centros de exame localizados nas diferentes áreas não 

apresentam uma diferença significativa, pelo que não parece resultar que a localização do 

centro de exames, por si só, justifique a diferença encontrada na probabilidade de 

aprovação constante no Gráfico 15. Provavelmente, as diferenças registadas relativas às 

áreas de residência estão mais relacionadas com razões culturais ou sociais das 

populações residentes do que com uma dificuldade acrescida das provas de exame dos 

locais não urbanos relativamente aos urbanos.      

 

7.2 Influência da localização das escolas de condução nos resultados das 

provas de exame  

 Dos processos completos da categoria B em análise verifica-se que a distribuição 

das taxas de aprovação das provas teóricas pelas escolas de condução apresenta uma 

grande variação, com registos de menos de 50% de aprovações, até quase 100%, conforme 

histograma constante do Gráfico 16. A distribuição não é simétrica, sendo que existem mais 

escolas de condução com taxas de aprovação superiores à média, mas os valores muito 

baixos registados condicionam a média. Também relativamente às escolas de condução se 

verifica uma diferença nas médias de aprovação consoante se localizem em APR, AMU ou 

APU, sendo maiores em APU.     
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Gráfico 16. Histograma das médias de aprovação das provas teóricas  

por escolas de condução 

 Quanto às provas práticas, o histograma da distribuição das respetivas taxas de 

aprovação consta do Gráfico 17, onde se verifica que a distribuição é mais uniforme do que 

nas provas teóricas, sendo que as escolas de condução que apresentam taxas de 

aprovação superiores à média, entre 70% e 80% e depois de 80% a 90% apresentam pouca 

variação. Também nas provas práticas a localização das escolas de condução influenciam a 

média de aprovação, sendo que as escolas de APU apresentam melhor desempenho do 

que as escolas localizadas nas AMU e estas melhor desempenho, ainda que com uma 

diferença positiva muito ligeira, relativamente às escolas de condução localizadas em APR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Histograma das médias de aprovação das provas práticas  

por escolas de condução 
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 Se analisarmos a distribuição das taxas de aprovação das provas teóricas por 

distrito, conforme Gráfico 18, verifica-se que a maior dispersão se regista nas escolas de 

condução do distrito de Leiria. O distrito de Setúbal apresenta uma distribuição 

marcadamente simétrica e, de forma menos marcada, Santarém e Viana do Castelo seguem 

a mesma tendência. Mais uma vez é notória a diferença de escolas de condução em Lisboa 

e no Porto, relativamente ao resto do país, sendo que o respetivo desempenho é 

semelhante entre estes dois grandes centros urbanos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Histograma das médias de aprovação das provas teóricas das escolas  

de condução por distrito 

 

 Se analisarmos as médias das taxas de aprovação das provas teóricas das escolas 

de condução, por distrito, conforme Gráfico 19, verifica-se que a tendência do melhor 

desempenho relativamente às áreas APU se verifica nos distritos de Braga, Coimbra, Évora, 

Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e nos grandes 

centros urbanos do Porto e de Lisboa. Nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Faro e 

Viseu verifica-se que as escolas de condução com melhor desempenho são as das APR’s, o 

que se estranha, em especial em Aveiro e Faro, onde as APU já apresentam muitas 

características semelhantes às grandes cidades.    
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Gráfico 19. Histograma das médias de aprovação das provas teóricas das escolas  

de condução por tipo de área por distrito  

 As escolas dos distritos de Lisboa e Porto apresentam um melhor desempenho nas 

provas teóricas nas APU, sendo que o distrito do Porto não regista qualquer escola de 

condução em APR, conforme Gráfico 20. De notar que a média de aprovações das escolas 

de condução do distrito de Lisboa é muito semelhante, quer se situem em APU, AMU ou 

APR. Já no distrito do Porto a diferença da média entre as escolas das APU’s e nas AMU’s 

é de 5% negativos para a última área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Histograma das médias de aprovação das provas teóricas  

das escolas de condução por tipo de área, em Lisboa e Porto 
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 Quanto às provas práticas, os Gráficos 21 e 22 já não apresentam uma 

preponderância, ao nível das aprovações, das escolas de condução das APU’s como no 

caso das provas teóricas. Atendendo à menor uniformização das provas práticas e 

dependendo do centro de exames onde são realizadas, as médias de aprovação podem 

beneficiar as escolas de condução situadas nas AMU’s, como no caso de Braga, Bragança, 

Coimbra, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo, sendo que os distritos de Aveiro, Faro, 

Vila Real, Viseu e Lisboa apresentam uma média de aprovação mais elevado nas provas 

práticas para as escolas de condução localizadas em APR. Esta situação apresenta 

dificuldade de justificação nos distritos de Aveiro e Lisboa, o primeiro porque a média das 

escolas das APR apresenta uma diferença positiva de 20% o que poderá justificar uma 

análise das razões que justificam esta diferença e no segundo caso uma análise 

diferenciada do desempenho do centro de exames do ACP do Carregado, atendendo a que 

o centro de exames do IMTT do Sobral de Monte Agraço já não se encontra em atividade. 

Em ambas as situações considera-se que o estudo dos critérios de avaliação das provas 

práticas e sua aplicação pelos examinadores, bem como a análise dos percursos de exame 

adotados, justificar-se-ia para tentar perceber as razões das diferenças registadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Histograma das médias de aprovação das provas práticas das escolas de 

 condução por tipo de área, por distrito 
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Gráfico 22. Histograma das médias de aprovação das provas práticas das escolas  

de condução por tipo de área, em Lisboa e Porto 

 

 

7.3 Influência dos resultados das provas teóricas nos resultados das provas 

práticas 

Uma das áreas que se pretendeu analisar foi a eventual correlação entre os 

resultados das provas teóricas e os resultados das provas práticas ao nível da escola de 

condução. Caso os resultados das provas teóricas refletissem a influência da escola de 

condução que preparou os candidatos a condutor, as escolas de condução que 

apresentassem taxas de aprovação mais elevadas nas provas teóricas, também 

apresentariam taxas de aprovação elevadas nas provas práticas. O mesmo se diria na 

tendência inversa: escolas de condução com baixas taxas de aprovação nas provas 

teóricas, também apresentariam maus resultados nas provas práticas. A análise demonstra 

que tal não se verifica. Pelo contrário, podemos comprovar que não existe qualquer 

correlação dos resultados das provas teóricas com o resultado das provas práticas, nas 

escolas de condução observadas, conforme se demonstra no gráfico de dispersão constante 

do Gráfico 23 que analise as taxas de aprovação médias nas provas teóricas e práticas, por 

escola de condução.  
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Gráfico 23. Relação dos resultados das provas teóricas com os resultados  

das provas práticas, por escola de condução 

 

A análise foi efetuada atendendo unicamente à primeira vez que os candidatos a 

condutor se submeteram a cada uma das provas do exame de condução. Verifica-se que 

uma escola de condução pode apresentar taxas de aprovação muito baixas na prova teórica 

e taxas de aprovação elevadas nas provas práticas, como também se verifica a situação 

inversa.   

Se efetuarmos a mesma análise, por distrito, a tendência de elevada dispersão é 

semelhante, conforme se demonstra no gráfico constante do Gráfico 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Relação dos resultados das provas teóricas com os resultados das provas práticas, por 

escola de condução, por distrito 

Legenda 
01 Aveiro 
02 Beja      
03 Braga     
04 Bragança     
05 Castelo  
     Branco     
06 Coimbra     
07 Évora      
08 Faro     
09 Guarda     
10 Leiria     
11 Lisboa    
12 Portalegre      
13 Porto    
14 Santarém     
15 Setúbal     
16 Viana do  
     Castelo     
17 Vila Real 
18 Viseu   
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Ainda assim, existem algumas especificidades em alguns distritos. Nos distritos de 

Bragança, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal não se verificam registos 

de escolas de condução com taxas de aprovação nas provas práticas inferiores a 45%. No 

entanto, as provas teóricas destes distritos apresentam a mesma dispersão de todos os 

outros distritos. Os distritos com maior dispersão em ambas as provas são Braga, Porto e 

Viseu. Da análise de ambos os gráficos, pode-se concluir que as escolas de condução não 

encaram o exame de condução como único, mas realizado em duas partes – prova teórica e 

prova prática – mas sim como duas etapas distintas no processo de habilitação de 

condutores. Dadas as características de ambas as provas de exame é provável que a 

influência da escola de condução se faça sentir com maior acuidade nas provas práticas do 

que nas teóricas, atendendo a que o candidato a condutor necessita do veículo e do 

instrutor para poder conduzir na via pública. Não é, no entanto, claro qual o papel da escola 

de condução no ensino teórico, face aos fracos resultados apresentados por muitas delas.  

 

7.4 Dispersão das taxas de aprovação das provas teóricas e das provas 

práticas 

A análise da amostra sugere ausência de relação entre os resultados das provas 

teóricas e os resultados das provas práticas. Se analisarmos a dispersão nas taxas de 

aprovação na prova teórica e na prova prática, verificamos, conforme demonstra o Gráfico 

25, que existe uma elevada dispersão quer nas teóricas (caixa azul) quer nas práticas (caixa 

rosa), com maior incidência nas provas práticas. Esta análise foi efetuada, excluindo-se as 

escolas de condução com menos de 30 candidatos a condutor propostos, na tentativa de 

não influenciar a média pelos outliers59. Ainda assim, verificam-se registos muito afastados 

dos valores médios. Excluiu-se, também, as repetições, o que significa que a análise foi feita 

tendo em conta a taxa de aprovação registada à primeira tentativa de realização das provas 

dos exames de condução. 

A diferença na dispersão das provas teóricas para as provas práticas poderá também 

justificar-se atendendo a que as provas teóricas serem menos influenciadas pela 

subjetividade da avaliação, pois são iguais, independentemente da escola de condução 

proponente e o local do país onde se realizam. No caso das provas práticas, esta análise 

poderá corroborar a ideia que os condicionalismos da prova prática são muito díspares: os 

percursos, a localização do centro de exames e o modo de avaliação do examinador, não 

apresentam o mesmo nível de exigência, pelo que o candidato a condutor poderá 

                                                           
59 Observação que se encontra anormalmente distante dos outros registos. 
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aproveitar-se desta informação para se submeter a exame no local com maior probabilidade 

de obter sucesso.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Dispersão dos resultados das provas teóricas  

com os resultados das provas práticas 

Se analisarmos a dispersão das taxas de aprovação em ambas as provas do exame 

de condução, por distrito, verifica-se que há mais dispersão nas provas práticas do que nas 

teóricas em quase todos os distritos, conforme se verifica no Gráfico 26. Esta tendência só 

não é verificada em Bragança e Santarém. Quanto às provas práticas, o distrito do Porto 

destaca-se por apresentar uma grande dispersão de resultados: registam-se escolas com 

taxas de aprovação acima dos 90% e escolas com taxas de aprovação de 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Dispersão dos resultados das provas teóricas com os resultados das 

 provas práticas, por distrito 

Legenda 
01 Aveiro 
02 Beja      
03 Braga     
04 Bragança     
05 Castelo  
     Branco     
06 Coimbra     
07 Évora      
08 Faro     
09 Guarda     
10 Leiria     
11 Lisboa    
12 Portalegre      
13 Porto    
14 Santarém     
15 Setúbal     
16 Viana do  
     Castelo     
17 Vila Real 
18 Viseu   
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Este gráfico demonstra também que os critérios uniformes existentes nas provas 

teóricas permitem uma maior concentração dos valores mais verificados e uma menor 

influência dos outliers nas médias. O modelo de avaliação teórica é assente num conjunto 

de conteúdos (perguntas e imagens) produzidos e geridos pela entidade reguladora, 

qualificados quanto ao tema e integrados numa matriz que servirá de suporte à geração 

aleatória de testes. Sendo certo que os candidatos a condutor são submetidos a provas 

diferentes, o nível de dificuldade de cada teste é semelhante, pelo que se assegura que o 

mesmo tipo de avaliação é aplicado independentemente da região do país onde é realizada 

a prova teórica. No caso das provas práticas, com exceção de Bragança, Évora, Portalegre 

e Viana do Castelo, todos os outros distritos apresentam uma elevada dispersão de 

resultados. Apesar de existirem regras e critérios de avaliação estabelecidos, verifica-se que 

os examinadores sentem dificuldade em decidir o resultado da prova de exame, Wänglund 

(2010).  

 

7.5 Número de repetições de provas de exame pelos candidatos a condutor 

Independentemente da escola de condução proponente à prova do exame de 

condução ou ao centro de exame onde o candidato a condutor se submete ao exame de 

condução, torna-se importante analisar ainda quantas provas teóricas e práticas cada 

candidato a condutor realiza e de que forma se distribuem. Assim, conforme se pode 

verificar pelo Gráfico 27, 58% dos candidatos a condutor da amostra realizaram uma prova 

teórica e uma prova prática para conseguirem obter a sua carta de condução. Ou seja, 

verificou-se que 42% dos candidatos a condutor repetiram, pelo menos uma vez, uma das 

provas. Verificou-se que mais candidatos a condutor repetiram uma vez a prova prática não 

tendo reprovado na prova teórica (14%), do que repetiram uma vez a prova teórica sem que 

tenham repetido a prova prática (12%). Nas situações de maior número de repetições de 

provas, verifica-se que 3% dos candidatos a condutor repetiram duas vezes a prova prática 

e realizaram uma prova teórica, 3% repetiram uma vez cada uma das provas e 3% 

repetiram duas vezes a prova teórica e realizaram uma prova prática. Os restantes 7% dos 

candidatos a condutor repetiram duas ou mais vezes cada uma das provas de exame. 
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Gráfico 27. Número de provas teóricas e práticas realizadas por candidato a condutor 

Apesar de apresentarem pouca expressividade no gráfico em análise, dado o 

elevado número de observações em causa, se analisarmos os valores reais para cada uma 

das situações de repetição, constantes do ANEXO I, verifica-se que 1671 candidatos a 

condutor realizaram cinco ou mais vezes a prova teórica e 477 realizaram cinco ou mais 

vezes a prova prática. Conforme se evidencia no gráfico, provavelmente para os candidatos 

a condutor que não conseguem aprovar nas provas de exame à quarta tentativa, pelas 

especiais dificuldades que apresentam e face ao claro afastamento relativamente aos 

restantes candidatos a condutor, justificar-se-ia um acompanhamento mais próximo destas 

situações. No caso das provas teóricas poderão estar em causa dificuldades de 

compreensão da língua portuguesa e no caso das provas práticas eventuais situações de 

inaptidão física, mental ou psicológica para a condução.     
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8. Síntese conclusiva e sugestões para trabalhos futuros 

Conforme ficou demonstrado no presente trabalho, os dados recolhidos no âmbito do 

processo de habilitação de condutores revestem um potencial de análise riquíssimo, pois 

não só são quantitativamente muito expressivos como também representam um processo 

de formação e avaliação onde participam todas as camadas da sociedade, 

independentemente da idade, género, residência ou habilitações literárias. As variáveis 

disponíveis nas aplicações informáticas geridas pela entidade reguladora não explicam toda 

a realidade, mas podem contribuir para explicar alguns dos fatores que influenciam o 

processo de avaliação de condutores. Tentámos analisar alguns dos fatores, conscientes 

que ainda assim, e não necessitando de mais dados dos que os já recolhidos, ficaram 

outros fatores por tratar como por exemplo a influência dos examinadores, dos percursos de 

exame ou do tempo de aprendizagem, na aprovação dos candidatos a condutor. O tempo e 

a necessidade de concluir a presente investigação impediram-nos de prosseguir, por ora, 

outros caminhos. Ainda assim, e dentro das hipóteses iniciais formuladas, podemos concluir 

o seguinte: 

 A idade do candidato a condutor influencia o resultado na aprovação da prova teórica 

e da prova prática do exame de condução. O fator idade influencia decisivamente a 

aprovação nas mulheres, quer nas provas teóricas, quer nas práticas, sendo o 

aumento de idade muito penalizador da probabilidade de aprovação. Para os 

homens, o fator idade penaliza ligeiramente a probabilidade de aprovação nas 

provas teóricas e não constitui um fator de influência na probalidade de aprovação 

das provas práticas.  

 

 O género do candidato a condutor influencia o resultado na aprovação da prova 

teórica e da prova prática do exame de condução. O desempenho dos homens e das 

mulheres, quer nas provas teóricas quer nas provas práticas, apresenta diferenças 

consideráveis. Ambos os géneros apresentam, entre os 18 e os 23 anos, uma 

probabilidade de aprovação superior a 75%, com ligeira vantagem das mulheres. 

Esta vantagem deixa de ser uniforme dos 23 aos 31 anos, onde, dependendo do 

local da residência, a probabilidade de aprovação entre géneros varia. A partir dos 

32 anos, os homens têm maior probabilidade de aprovar na prova teórica do que as 

mulheres. Considera-se que seria interessante para trabalhos futuros, tentar 

perceber as razões que justificam a diferença de desempenho entre homens e 

mulheres. 
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 O local de residência do candidato a condutor influencia o resultado na aprovação da 

prova teórica e da prova prática do exame de condução. Independentemente do 

género, o local de residência influencia a probabilidade de aprovação nas provas de 

exame, observando-se uma maior probabilidade de aprovar se os candidatos a 

condutor residirem em áreas predominantemente urbanas, seguido da residência em 

áreas maioritariamente urbanas e, finalmente, a menor probabilidade de aprovação 

regista-se nos candidatos a condutor que residem em áreas predominantemente 

rurais. Considera-se que seria interessante para trabalhos futuros, tentar perceber as 

razões que justificam as diferenças na probabilidade de aprovação registadas ao 

nível do local de residência.  

 
 

 A localização / qualificação da escola de condução como urbana ou rural influencia 

tendencialmente a aprovação no exame de condução. As escolas de condução 

localizadas em áreas predominantemente urbanas apresentam médias de aprovação 

mais elevadas do que as escolas de condução localizadas em áreas 

maioritariamente urbanas ou em áreas predominantemente rurais. Ainda assim, esta 

evidência não foi registada em todos os distritos de Portugal continental, verificando-

se mesmo que em alguns distritos como Aveiro as escolas de condução de áreas 

predominantemente rurais apresentavam melhor média de aprovação do que as 

localizadas em áreas diversas. Considera-se que seria interessante desenvolver um 

estudo que tentasse perceber quais as razões que poderão estar a contribuir para 

esta falta de uniformidade, em especial atendendo ao centro de exames onde as 

escolas de condução realizam maioritariamente as suas provas práticas. 

 

 Não se verificou uma correlação entre os resultados médios das provas teóricas e os 

resultados médios nas provas práticas, por escola de condução. Ficou demonstrado 

que não existem evidências de que as escolas de condução com melhores 

resultados nas provas teóricas são as escolas de condução com melhores resultados 

nas provas práticas. Aliás, verificou-se que não existe qualquer relação entre os 

resultados das provas teóricas e os resultados das provas práticas, dada a dispersão 

observada. Tal facto não é consentâneo com a filosofia do processo de habilitação 

de condutores, orientado para um ensino, um exame, ainda que realizado em duas 

fases. Considera-se que seria interessante acompanhar, por amostra, algumas 

escolas de condução, que representem desempenhos diferentes entre provas de 

exame, e tentar perceber as razões que contribuem para tão elevada dispersão. 
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 O número médio de reprovações nas provas teóricas e nas provas práticas, por 

candidato a condutor evidencia situações de condutores de especiais dificuldades na 

aprovação das provas de exame. Ficou demonstrado que os candidatos a condutor 

que realizam cinco ou mais provas de exame se situam, claramente, fora do 

desempenho padrão, pelo que, para além de se considerar interessante tentar 

perceber as razões reais das dificuldades sentidas por estes candidatos a condutor, 

poder-se-ão equacionar, ao nível da regulação, estratégias de intervenção específica 

para candidatos a condutor que apresentem especiais dificuldades na conclusão do 

processo de habilitação da condução.       

Em termos globais, considera-se que o presente estudo põe em evidência que o 

tratamento sistemático dos dados recolhidos pela entidade reguladora possibilita a 

caracterização do sector regulado, contribui para diversas análises que as variáveis 

disponíveis podem suscitar e, principalmente confere uma melhor compreensão do sector 

regulado, potenciando a adoção de medidas mais alinhadas com o objetivo da regulação 

pré-definido.  
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Categoria/

Subcategoria

16 anos

Como regra, 18 anos. Aplica-se o acesso gradual: só pode conduzir
motociclos de potência superior a 25 KW e com uma relação
potência/peso superior a 0,16 kW/kg, ou, se t iver carro lateral, com uma
relação potência/peso superior a 0,16 KW/kg, quem:

a) Esteja habilitado, há pelo menos dois anos, a conduzir veículos da
categoria A, descontado o tempo em que tenha estado proibido ou inibido
de conduzir (“acesso gradual”); ou

b) Seja maior de 21 anos e tenha sido aprovado em prova prática
realizada em motociclo sem carro lateral e de potência igual ou superior a

35 KW (“acesso directo”).

16 anos

anos depende, ainda, de autorização escrita de quem sobre ela exerça o
poder paternal)

Categoria D+E
Conjuntos de veículos compostos por veículo 

t ractor da categoria D e reboque com peso bruto 
superior a 750 kg.

21 anos

Veículos a que habili ta Idade

Subcategoria A1

Motociclos de cilindrada não superior a 125 cm3 e 
de potência máxima até 11 KW.

Categoria A
Motociclos de cilindrada superior a 50 cm3, com 

ou sem carro lateral.

(A obtenção de título de condução por pessoa com idade inferior a 18 
anos depende, ainda, de autorização escrita de quem sobre ela exerça o 

poder paternal)

T riciclos e quadriciclos.

Categoria B

Automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos 
compostos por automóvel ligeiro e reboque de 

peso bruto até 750 kg ou, sendo este superior, com 
peso bruto do conjunto não superior a 3500 kg, 

não podendo, neste caso, o peso bruto do reboque 
exceder a tara do veículo t ractor.

18 anos

Subcategoria B1

Subcategoria C1
Automóveis pesados de mercadorias cujo peso 

bruto não exceda 7500 kg, a que pode ser atrelado 
um reboque de peso bruto até 750 kg.

21 anos ou 18 anos desde que, neste caso, possua cert ificado de aptidão 
profissional comprovativo da frequência, com aproveitamento, de um 

curso de formação de condutores de t ransportes rodoviários de 
mercadorias efectuado.

Categoria C

Automóveis pesados de mercadorias, a que pode 
ser atrelado reboque de peso bruto até 750 kg.

21 anos ou 18 anos desde que, neste caso, possua cert ificado de aptidão 
profissional comprovativo da frequência, com aproveitamento, de um 

curso de formação de condutores de t ransportes rodoviários de 
mercadorias efectuado.

Subcategoria D1 Automóveis pesados de passageiros com lotação 
até 17 lugares sentados incluindo o do condutor, a 
que pode ser atrelado um reboque de peso bruto até 

750 kg.

21 anos

Categoria D

Automóveis pesados de passageiros, a que pode ser 
atrelado reboque de peso bruto até 750 kg.

21 anos

Categoria B+E
Conjuntos de veículos compostos por um 

automóvel ligeiro e reboque cujos valores excedam 
os previstos para a categoria B. 18 anos

Subcategoria C1+E
Conjuntos de veículos compostos por veículo 

tractor da subcategoria C1 e reboque com peso 
bruto superior a 750 kg, desde que o peso bruto do 
conjunto não exceda 12000 kg e o peso bruto do 

reboque não exceda a tara do veículo tractor.

21 anos ou 18 anos desde que, neste caso, possua cert ificado de aptidão 
profissional comprovativo da frequência, com aproveitamento, de um 

curso de formação de condutores de t ransportes rodoviários de 
mercadorias efectuado.

Categoria C+E
Conjuntos de veículos compostos por veículo 

tractor da categoria C e reboque com peso bruto 

superior a 750 kg.

21 anos ou 18 anos desde que, neste caso, possua cert ificado de aptidão 
profissional comprovativo da frequência, com aproveitamento, de um 

curso de formação de condutores de t ransportes rodoviários de 
mercadorias efectuado.

Subcategoria D1+E

Conjuntos de veículos compostos por veículo 
tractor da subcategoria D1 e reboque com peso 

bruto superior a 750kg, desde que, 
cumulativamente, o peso bruto do conjunto não 
exceda 12000 kg, o peso bruto do reboque não 

exceda a tara do veículo tractor e o reboque não 
seja utilizado para o transporte de pessoas.

21 anos

10. Anexos 

ANEXO A – Idade mínima para obtenção das diversas categorias da carta de 

condução 
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ANEXO B - Causas de reprovação da prova prática 

 

Causas de Reprovação Classificação 

    

1 - O exercício de condução que põe em causa a segurança imediata do veículo, dos 
seus passageiros ou dos outros utentes da via pública que exija a intervenção do 
examinador. 

Erro intolerável 

2 - A verificação de falta durante a: 

Circulação: 

Em vias de alinhamento retilíneo e curvilíneo, com cruzamento de veículos, incluindo em 
passagens estreitas; 

Ao lado de obstáculos, designadamente de veículos estacionados; 
Em rotundas, passagens de nível, paragens de transportes públicos coletivos, 
passagens para peões e subida e descida de inclinação acentuada com, pelo menos, 
8% de inclinação. 

Abordagem e atravessamento de cruzamentos e entroncamentos. 

3 - A prática de qualquer contraordenação grave ou muito grave. 

4 - Embater em qualquer obstáculo, de forma descontrolada. 

5 - A acumulação de 15 faltas durante a realização das exigências ou manobras 
previstas ou solicitadas. 

Erro 6 - A acumulação de três faltas consecutivas na execução de cada uma das manobras. 

7 - Deixar, por imperícia, parar o motor mais de três vezes.  
Situação em que a duração máxima estabelecida para cada uma das partes da prova foi 
excedida por causa imputável ao candidato. 

Nota: Falta - Imperfeição cometida pelo candidato durante a realização de cada uma das exigências ou 
manobras que, por si, não põe em causa a segurança imediata do veículo, dos seus passageiros ou dos 
outros utentes da via pública e que não exija a intervenção do examinador. 
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11.  

ANEXO C – Matriz GDE-Goals for Driver Education60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Manual do Ensino da Condução, disponível em 
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/EnsinoConducao/ManuaisEnsinoConducao/Documents/IMTT_Manual_E
nsino_Conducao.pdf   
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ANEXO D – Proposta de novo modelo de ensino da condução para habilitação da categoria B61 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Paulino, 2012 in Revista ANIECA n.º 73, pág. 25 
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Concelho Total

Águeda 3
Albergaria-a-Velha 2
Anadia 2
Arouca 3
Aveiro 8
Castelo de Paiva 3
Espinho 3
Estarreja 2
Ílhavo 4
Mealhada 3
Murtosa 1
Oliveira de Azeméis 8
Oliveira do Bairro 3
Ovar 5
Santa Maria da Feira 15
São João da Madeira 2
Sever do Vouga 2
Vagos 2
Vale de Cambra 3
Total 74

Beja
Concelho Total

Aljustrel 2
Almodôvar 1
Alvito 1
Beja 4
Castro Verde 1
Cuba 1
Ferreira do Alentejo 1
Mértola 1
Moura 2
Odemira 4
Ourique 1
Serpa 1
Total 20
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ANEXO E – Distribuição das escolas de condução por concelho 
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Braga
Concelho Total

Amares 2
Barcelos 16
Braga 18
Cabeceiras de Basto 3
Celorico de Basto 2
Esposende 5
Fafe 6
Guimarães 21
Póvoa de Lanhoso 3
Terras de Bouro 2
Vieira do Minho 2
Vila Nova de Famalicão 16
Vila Verde 6
Vizela 3
Total 105
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Vila Verde
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Bragança
Concelho Total

Alfândega da Fé 1
Bragança 8
Carrazeda de Ansiães 1
Macedo de Cavaleiros 3
Miranda do Douro 1
Mirandela 4
Mogadouro 2
Torre de Moncorvo 2
Vila Flor 2
Vimioso 1
Vinhais 1
Total 26
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Castelo Branco
Concelho Total

Belmonte 1
Castelo Branco 7
Covilhã 7
Fundão 3
Idanha-a-Nova 1
Oleiros 1
Penamacor 1
Proença-a-Nova 1
Sertã 5
Total 27
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Coimbra
Concelho Total

Arganil 2
Cantanhede 5
Coimbra 11
Condeixa-a-Nova 1
Figueira da Foz 7
Lousã 1
Mira 1
Miranda do Corvo 1
Montemor-o-Velho 2
Oliveira do Hospital 2
Penacova 1
Penela 1
Soure 3
Tábua 2
Vila Nova de Poiares 1
Total 41
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Évora
Concelho Total

Alandroal 1
Arraiolos 1
Borba 1
Estremoz 4
Évora 5
Montemor-o-Novo 1
Mora 1
Portel 1
Redondo 1
Reguengos de Monsaraz 2
Vendas Novas 2
Viana do Alentejo 1
Vila Viçosa 1
Total 22

Faro
Concelho Total

Albufeira 5
Aljezur 1
Castro Marim 1
Faro 8
Lagoa 3
Lagos 4
Loulé 9
Olhão 6
Portimão 7
São Brás de Alportel 2
Silves 4
Tavira 3
Vila do Bispo 1
Vila Real de Santo António 3
Total 57
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Manteigas 1
Meda 1
Pinhel 2
Sabugal 1
Seia 4
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Vila Nova de Foz Côa 2
Total 26
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Amadora 12
Arruda dos Vinhos 1
Azambuja 3
Cadaval 3
Cascais 15
Lisboa 47
Loures 18
Lourinhã 3
Mafra 8
Odivelas 11
Oeiras 13
Sintra 27
Sobral de Monte Agraço 2
Torres Vedras 11
Vila Franca de Xira 13
Total 191
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Leiria
Concelho Total

Alcobaça 5
Alvaiázere 1
Ansião 3
Batalha 2
Bombarral 2
Caldas da Rainha 5
Castanheira de Pêra 1
Figueiró dos Vinhos 3
Leiria 14
Marinha Grande 4
Nazaré 2
Óbidos 2
Pedrógão Grande 1
Peniche 3
Pombal 7
Porto de Mós 4
Total 59

Portalegre
Concelho Total

Alter do Chão 1
Avis 1
Campo Maior 1
Crato 1
Elvas 2
Fronteira 1
Gavião 1
Nisa 1
Ponte de Sor 2
Portalegre 3
Sousel 1
Total 15

Porto
Concelho Total

Amarante 7
Baião 3
Felgueiras 11
Gondomar 18
Lousada 10
Maia 13
Marco de Canaveses 10
Matosinhos 16
Paços de Ferreira 8
Paredes 14
Penafiel 9
Porto 23
Póvoa de Varzim 8
Santo Tirso 8
Trofa 5
Valongo 10
Vila do Conde 7
Vila Nova de Gaia 23
Total 203
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Vila Nova da Barquinha

Santarém
Concelho Total

Abrantes 4
Alcanena 2
Almeirim 3
Alpiarça 1
Benavente 4
Cartaxo 3
Coruche 3
Entroncamento 3
Ferreira do Zêzere 1
Golegã 1
Mação 1
Ourém 6
Rio Maior 2
Salvaterra de Magos 3
Santarém 8
Sardoal 1
Tomar 3
Torres Novas 5
Vila Nova da Barquinha 1
Total 55

Setúbal
Concelho Total

Alcácer do Sal 2
Alcochete 1
Almada 14
Barreiro 10
Grândola 2
Moita 4
Montijo 6
Palmela 5
Santiago do Cacém 4
Seixal 10
Sesimbra 6
Setúbal 11
Sines 2
Total 77

Vila Real
Concelho Total

Alijó 2
Boticas 1
Chaves 4
Mesão Frio 1
Mondim de Basto 2
Montalegre 1
Murça 2
Peso da Régua 4
Ribeira de Pena 1
Sabrosa 1
Santa Marta de Penaguião 1
Valpaços 3
Vila Pouca de Aguiar 3
Vila Real 9
Total 35
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Arcos de Valdevez 2
Caminha 2
Melgaço 1
Monção 2
Paredes de Coura 2
Ponte da Barca 3
Ponte de Lima 6
Valença 2
Viana do Castelo 9
Vila Nova de Cerveira 2
Total 31

Viseu
Concelho Total

Armamar 1
Carregal do Sal 2
Castro Daire 2
Cinfães 4
Lamego 3
Mangualde 2
Moimenta da Beira 2
Mortágua 2
Nelas 3
Oliveira de Frades 2
Penalva do Castelo 1
Penedono 1
Resende 2
Santa Comba Dão 2
São João da Pesqueira 1
São Pedro do Sul 2
Sátão 2
Sernancelhe 1
Tabuaço 1
Tarouca 2
Tondela 4
Vila Nova de Paiva 2
Viseu 10
Vouzela 1
Total 55
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ANEXO F – Procedimentos de acesso e exercício da profissão de instrutor62 e de diretor de 
escola de condução 

 

I - Instrutores de condução 

A – Curso de formação inicial: 

1 – Autorização do curso de formação 

O procedimento de autorização para a realização do curso de formação de instrutores de condução é iniciado 

com o requerimento, efetuado pela entidade formadora reconhecida pelo IMTT, IP. O requerente deve proceder 

ao pagamento da taxa de apreciação dos pedidos unitários de cada formando para a frequência do curso. 

O pedido é entregue no IMTT, I.P. 

O IMTT, I.P., após confirmar que o pedido respeita todas as normas legais e regulamentares, autoriza a 

realização do curso. 

2 – Realização de prova teórica 

Após a conclusão com aproveitamento do curso de formação de instrutor de condução, os candidatos a 

instrutores, através da entidade formadora, requerem a realização da prova teórica, mediante o pagamento da 

respetiva taxa. 

3 – Realização de prova prática 

Caso os candidatos aprovem na prova teórica, devem requer a realização de prova prática, que os habilita à 

ministração do ensino da condução da categoria B. 

4 – Emissão da licença provisória de instrutor de condução 

Após a aprovação na prova prática, os instrutores requerem junto do IMTT, I.P. a emissão da licença provisória e 

procedam ao pagamento da respetiva taxa. A licença provisória é emitida pelo período máximo de dois anos, 

para permitir a realização do estágio de seis meses em escola de condução. 

5 – Emissão de licença de instrutor 

Após a conclusão do estágio em escola de condução, o instrutor provisório deve requerer junto do IMTT, I.P. a 

emissão da licença de instrutor e efetuar o pagamento da taxa de missão. 

B – Curso de atualização: 

1 – Autorização do curso de atualização 

O procedimento de autorização para a realização do curso de atualização de instrutores de condução é iniciado 

com o requerimento, efetuado pela entidade formadora reconhecida pelo IMTT, IP. O requerente deve proceder 

ao pagamento da taxa de apreciação dos pedidos unitários de cada formando para a frequência do curso. 

O pedido é entregue no IMTT, I.P. 

O IMTT, IP, após confirmar que o pedido respeita todas as normas legais e regulamentares, autoriza a realização 

do curso. 

2 – Revalidação da licença de instrutor de condução 

Os instrutores, após a frequência do curso de atualização, devem requerer a revalidação da respetiva licença, 

acompanhada do pagamento da taxa devida. 

C – Averbamento de categorias na licença de instrutor: 

1 – Autorização para o averbamento das categorias 

                                                           
62Procedimentos disponibilizados em  

http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/EnsinoConducao/CertificacaoProfissional/Instrutor/Documents/Procedim
entos_Licenca_Instrutor.pdf  
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O procedimento de autorização para o averbamento das categorias A, C, D ou E na licença de instrutor é iniciado 

com o requerimento, efetuada pela entidade formadora reconhecida pelo IMTT, IP. O requerente deve proceder 

ao pagamento da taxa de apreciação dos pedidos unitários de cada formando para a frequência de cada curso, 

consoante a categoria a averbar. O pedido é entregue no IMTT, I.P.  

O IMTT, IP, após confirmar que o pedido respeita todas as normas legais e regulamentares, autoriza a realização 

de cada curso. 

 

II - Diretores de escola de condução  

1 – Autorização do curso de formação 

O procedimento de autorização para a realização do curso de formação de diretores de escolas de condução é 

iniciado com o requerimento, efetuado pela entidade formadora reconhecida pelo IMTT, IP. O requerente deve 

proceder ao pagamento da taxa de apreciação dos pedidos unitários de cada formando para a frequência do 

curso.  

O pedido é entregue no IMTT, I.P. 

O IMTT, I.P. após confirmar que o pedido respeita todas as normas legais e regulamentares, autoriza a 

realização do curso. 

2 – Realização de prova teórica 

Após a conclusão com aproveitamento do curso de formação de diretor de escola de condução, os candidatos a 

diretores, através da entidade formadora, requerem a realização da prova teórica, mediante o pagamento da 

respetiva taxa. 

3 – Realização de prova oral 

Caso os candidatos a diretores aprovem na prova teórica, devem requerer a realização da prova oral, 

procedendo ao pagamento da respetiva taxa. Os candidatos são notificados do dia e hora da prova oral. 

4 – Emissão de licença de diretor de escola de condução 

Caso os candidatos a diretores aprovem na prova oral, devem requerer a emissão da licença de diretor de escola 

de condução, mediante o pagamento da respetiva taxa.  
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ANEXO G – Distribuição do número de escolas de condução por concelho e do número de 
candidatos a condutor por concelho de residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de escolas de 

     condução por concelho 

 

Figura 3. Número de candidatos a condutor 

    por concelho de residência  
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ANEXO H - Distribuição das freguesias de Portugal continental de acordo com o critério 
TIPAU 2009 
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ANEXO I – Modelo em que se pretende explicar a variável binária aprovação / reprovação à 
primeira prova do exame de condução realizada usando as características dos candidatos a 

condutor sexo, idade e se moram em zona rural ou urbana. 

 

Quadro 1 

Regressão logística                               Number of obs   =     172325 

                                                  LR chi2(5)      =    1060.14 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log probabilidade = -92996.325                    Pseudo R2       =     0.0057 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 resultado teoria |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------+---------------------------------------------------------------- 

           género |   .5604789   .0367062    15.27   0.000     .4885362    .6324217 

           idade  |  -.0096757   .0011832    -8.18   0.000    -.0119947   -.0073568 

                  | 

  género x idade  |  -.0210065    .001534   -13.69   0.000    -.0240132   -.0179999 

                   

  freg residência | 

             AMU  |   .0164769    .019852     0.83   0.407    -.0224323    .0553861 

             APU  |   .0948577   .0160167     5.92   0.000     .0634656    .1262498 

                  | 

         constante|   1.309311   .0302868    43.23   0.000      1.24995    1.368672 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO I (continuação) 

 

Quadro 2 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |    132160         40098  |     172258 

     -     |        34            33  |         67 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |    132194         40131  |     172325 

 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as smec_resultado != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   99.97% 

Specificity                     Pr( -|~D)    0.08% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   76.72% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)   49.25% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   99.92% 

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.03% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   23.28% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)   50.75% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        76.71% 

-------------------------------------------------- 



106 
 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
1 100,567.0 58.4 21,265.0 12.3 5,826.0 3.4 1,915.0 1.1 695.0 0.4 285.0 0.2 129.0 0.1 51.0 0.0 23.0 0.0 16.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 130,784.0 75.9
2 23,683.0 13.7 5,112.0 3.0 1,472.0 0.9 465.0 0.3 175.0 0.1 65.0 0.0 33.0 0.0 13.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,033.0 18.0
3 5,921.0 3.4 1,574.0 0.9 478.0 0.3 178.0 0.1 61.0 0.0 21.0 0.0 9.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8,249.0 4.8
4 1,143.0 0.7 413.0 0.2 128.0 0.1 53.0 0.0 26.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1,782.0 1.0
5 187.0 0.1 101.0 0.1 44.0 0.0 12.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 353.0 0.2
6 28.0 0.0 28.0 0.0 20.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0 0.0
7 6.0 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0
8 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0
9 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0

Total 131,535.0 76.3 28,507.0 16.5 7,978.0 4.6 2,634.0 1.5 967.0 0.6 384.0 0.2 175.0 0.1 69.0 0.0 32.0 0.0 22.0 0.0 12.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 172,325.0 100.0

Total
Provas teóricas 

12 13 14 15 16 196 7 8 9 10 11
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ANEXO J – Número de vezes que cada candidato a condutor realizou as provas de exame 
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