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A Academia Rodoviária By Comunilog 

pretende ser a referência nacional no 

ramo da formação rodoviária, com o 

objetivo de formar profissionais do 
setor, reconhecendo competências 

para o exercício da função.

Dispomos de uma equipa de profissio-

nais experiente e produtos capazes de 

satisfazer todas as necessidades que as 

empresas do setor rodoviário necessi-

tam, sobretudo nas necessidades 

formativas dos seus intervenientes e 

nas inúmeras questões que se colocam 

aos empresários e profissionais do 
setor. 

Os cursos de formação rodoviária que 

a Academia Rodoviária engloba são, na 

sua grande maioria, regulados pelo 

IMT, sendo formações dinâmicas e uma 

mais-valia para o desempenho eficaz 
dos colaboradores das empresas.

E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...
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VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Capacidade de Gerente de Empresas de
Transportes de Mercadorias

Esta formação destina-se a todos os que preten-
dam a obtenção de capacidade pro ssional para 
transportes rodoviários de mercadorias que tencio-
nem atingir um nível de conhecimentos e aptid es 
práticas necessárias para dirigir uma empresa de 
transportes.

O curso de Capacidade de Gerente de Empresas de 
Transporte de Mercadorias visa abordar os principais 
aspetos subjacentes à gestão de uma empresa de 
transportes rodoviários de mercadorias, permitindo obter 
conhecimentos pra aceder ao certi cado da capacidade 
pro ssional para transportes rodoviários de mercadorias.

CLIQUE
AQUI!

B-LEARNING

36h

30h
PRESENCIAIS

ONLINE

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Capacidade de Gerente de Empresas de
Transportes de Passageiros

Esta formação destina-se a todos os que preten-
dam a obtenção de capacidade pro ssional para 
transportes rodoviários de passageiros que tencio-
nem atingir um nível de conhecimentos e aptid es 
práticas necessárias para dirigir uma empresa de 
transportes.

O curso de Capacidade de Gerente de Empresas de 
Transporte de Mercadorias visa abordar os principais 
aspetos subjacentes à gestão de uma empresa de 
transportes passageiros.

CLIQUE
AQUI!

B-LEARNING

36h

30h
PRESENCIAIS

ONLINE

Transporte de Mercadorias Perigosas
Curso de Base ADR - Reciclagem

Esta formação destina-se a todos os Motoristas que 
transportam Mercadorias Perigosas por estrada e 
pretendam renovar a especialização destes, 
fornecendo-lhes conhecimentos teóricos e práticos 
sobre os riscos desse transporte.O curso de Transporte de Mercadorias Perigosas - Curso 

de ase ADR - Reciclagem permeite aos formandos 
renovarem os suus conhecimentos sobre regras, medidas 
de segurança e procedimentos especí cos associados ao 
transporte de mercadorias perigosas, de forma a obterem 
o certi cado necessário ao exercício da pro ssão.

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL

12h
PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/capacidade-de-gerente-de-empresas-de-transportes-de-mercadorias
https://www.comunilog.com/cursos/capacidade-de-gerente-de-empresas-de-transportes-de-passageiros
https://www.comunilog.com/cursos/transporte-de-mercadorias-perigosas-curso-de-base-adr-reciclagem


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Transporte de Mercadorias Perigosas
Curso de Base ADR

PRESENCIAL

18h
Esta formação destina-se a todos os Motoristas que 
transportam Mercadorias Perigosas por estrada e 
visa a especialização destes, fornecendo-lhes 
conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos 
desse transporte.O curso de Transporte de Mercadorias Perigosas - Curso 

de ase ADR permite dotar os formandos com os conhe-
cimentos necessários de forma a prevenir riscos especí -
cos associados à condução dos veículos de transporte de 
mercadorias perigosas e permitir o acesso à pro ssão.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

ADR - Transporte de Mercadorias Perigosas
Especialização Cisternas - Reciclagem

PRESENCIAL

8h
Esta formação de especialização para o transporte 
em cisternas destina-se a condutores que preten-
dam renovar a especialização em cisternas.

O curso de ADR - Tranportes de Mercadorias Perigosas - 
Especialização cisternas - Reciclagem pretende que os 
participantes obtenham a aquisição de conhecimentos 
sobre regras, medidas de segurança, e procedimentos 
especí cos associados ao transporte de mercadorias 
perigosas, com vista à obtenção do certi cado necessário 
ao exercício da pro ssão.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

ADR - Transporte de Mercadorias Perigosas
Especialização Cisternas - Inicial

PRESENCIAL

8h
Esta formação de especialização para o transporte 
de cisternas destina-se a condutores que já tenham 
frequentado a formação de base de ADR- Transpor-
te de Mercadorias Perigosas.

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição 
de conhecimentos sobre regras, medidas de segurança, e 
procedimentos especí cos associados ao transporte de 
mercadorias perigosas - cisternas,com vista à obtenção 
do certi cado necessário ao exercício da pro ssão.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/transporte-de-mercadorias-perigosas-curso-de-base-adr
https://www.comunilog.com/cursos/adr-transporte-de-mercadorias-perigosas-especializa-o-cisternas-reciclagem
https://www.comunilog.com/cursos/adr-transporte-de-mercadorias-perigosas-especializa-o-cisternas-inicial


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM)
Formação Inicial Acelerada

PRESENCIAL

140h
O presente curso destina-se a todas as pessoas 
titulares da carta
- C e C1+E, a partir dos 18 anos;
- C e C+E, a partir dos 21 anos.

O curso de Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM) - 
Formação nicial acelerada dotará o formando com as 
competências necessárias para o desempenho da função 
de Motorista.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Motoristas de Pesados de Passageiros (CAM)
Formação Inicial Acelerada

PRESENCIAL

140h
O presente curso destina se a todas as pessoas 
titulares da carta
- D1 e D1+E, a partir dos 21 anos;
- D e D+E, a partir de 23 anos.

O curso de Motoristas de Pesados sde Passageiros (CAM) 
Formação nicial Acelerada pretende permitir aos partici-
pantes a aquisição de conhecimentos sobre as regras, 
medidas de segurança, e procedimentos especí cos 
associados à condução de eículos Pesados de Passagei-
ros, com vista à emissão do Certi cado de Aptidão 
Pro ssional de otoristas, necessário ao exercício da 
pro ssão.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Acondicionamento e Transporte de Cargas
no Sector Rodoviário

PRESENCIAL

8h
odos os trabalhadores e ou empresas , que 

realizam trabalhos de transporte de qualquer bem 
em qualquer tipo de veículos.

Com o curso de Acondicionamento e Transporte de 
Cargas no Setor Rodoviário pertendese que o formando 
identi que e aplique em contexto de trabalho as regras e 
medidas relativas ao Acondicionamento de Cargas nos 
Transportes Rodoviários.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/acondicionamento-e-transporte-de-cargas-no-sector-rodovi-rio
https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-pesados-de-mercadorias-cam-forma-o-inicial-acelerada
https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-pesados-de-passageiros-cam-forma-o-inicial-acelerada


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Motoristas de Pesados de Passageiros
(CAM) Reciclagem

PRESENCIAL

35h
O presente curso destina-se a todas as pessoas 
titulares da carta D e D E e subcategorias D1 e D1 E.

O curso de Motoristas de Pesados de Passageiros (CAM) - 
Reciclagem, permite aos formandos adquirirem compe-
tências necessárias para a renovação do seu cartão de 

otorista de eículos Pesados de Passageiros.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Condução Defensiva Económica e Ambiental

PRESENCIAL

7h
odos os condutores que utilizem um veículo 

automóvel para ns pro ssionais e particulares e 
que desejem adoptar hábitos de condução mais 
defensivos, mais económicos e mais ambientais.O curso de Condução Defensiva Económica e Ambiental 

foi desenvolvido de forma a fornecer conhecimentos 
necessários para a prática de uma condução defensiva 
económica e ambiental.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

er ifica  de ri a de i
(CMT) - Reciclagem

PRESENCIAL

26h
Candidatos a otorista de áxi.

O curso Certi cação de otorista de áxi (C ) - Recicla-
gem permite adquirir competências necessárias para a 
renovação do Certi cado de otorista de áxi.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM)
Reciclagem

PRESENCIAL

35h
O presente curso destina-se a todas as pessoas 
titulares da carta C e C E e subcategorias C1 e C1 E 
que pretendam renovar o CAM.

O curso de Motorista de Pesados de Mercadorias (CAM) - 
Reciclagem, permite aos formandos adquirirem compe-
tências necessárias para a renovação do seu cartão de 

otorista de eículos Pesados de ercadorias.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-pesados-de-mercadorias-cam-reciclagem
https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-pesados-de-passageiros-cam-reciclagem
https://www.comunilog.com/cursos/condu-o-defensiva-econ-mica-e-ambiental
https://www.comunilog.com/cursos/certifica-o-de-motorista-de-t-xi-cmt-reciclagem


er ifica  de ri a de i 
Formação Inicial

PRESENCIAL

120h
Candidatos a otorista de áxi 

Este curso de otorista de áxi (Formação nicial) permite 
adquirir competências necessárias para o desempenho 
das funç es de otorista de áxi.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

er ifica  de ri a  E E
Formação Contínua

PRESENCIAL

8h
otoristas que pretendam renovar a certi cação de 

motorista de transporte individual e remunerado de 
passageiros em veículos descaracterizados a partir 
de plataforma eletrónica.

Este curso tem como nalidade a renovação da certi ca-
ção dos motoristas de transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a partir de 
plataforma eletrónica.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

er ifica  de ri a  E E
Formação Inicial

PRESENCIAL

50h
P blico em geral que pretenda exercer a pro ssão 
de motorista de transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a 
partir de plataforma eletrónica.

Este curso tem como nalidade a certi cação inicial dos 
motoristas de transporte individual e remunerado de 
passageiros em veículos descaracterizados a partir de 
plataforma eletrónica.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Tacógrafos

PRESENCIAL

7h
A formação destina-se a todos aqueles que utilizam 
ou pretendam utilizar acógrafos analíticos e/ou 
digitais.Através do Curso de Formação de acógrafos os forman-

dos adquirem conhecimentos quanto à correta utilização 
do tacógrafo digital e analógico, leitura e manuseamento 
dos respetivos discos, utilização dos cart es de controle e 
cartão tacográ co e folhas de registos.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/certifica-o-de-motorista-de-t-xi-cmt-forma-o-inicial
https://www.comunilog.com/cursos/certifica-o-de-motoristas-tvde-cmtvde-forma-o-cont-nua
https://www.comunilog.com/cursos/certifica-o-de-motoristas-tvde-cmtvde-forma-o-inicial
https://www.comunilog.com/cursos/tac-grafos


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Motoristas de Transporte Coletivo de
Crianças - Inicial

PRESENCIAL

36h
- otoristas que fazem o transporte colectivo de 
crianças ao serviço de creches, jardins-de-infância 
e escolas

- PSS, untas de Freguesia, Câmaras unicipais, 
empresas de transporte de passageiros ou outras.

O curso de otoristas de ransporte Coletivo de Crianças 
pretende que os formandos adquiram os conhecimentos 
e as competências necessárias à realização do ransporte 
Coletivo de Crianças. ue sejam capazes de reconhecer 
pressupostos básicos, nomeadamente a sua responsabi-
lidade e as exigências e os riscos deste tipo de transporte.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Motoristas de Transporte Coletivo de
Crianças - Reciclagem

PRESENCIAL

20h
A formação destina-se a todos aqueles que desem-
penham a função de otorista de ransporte 
Colectivo de Crianças que pretendem renovar o 
Certi cado.

O curso de otoristas de ransporte Coletivo de Crianças 
- Reciclagem pretende que os formandos adquiram os 
conhecimentos e as competências necessárias à realiza-
ção do ransporte Coletivo de Crianças. ue sejam 
capazes de reconhecer pressupostos básicos, nomeada-
mente a sua responsabilidade e as exigências e os riscos 
deste tipo de transporte.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Gestão dos Tempos de Condução,
Repouso e Utilização do Tacógrafo

PRESENCIAL

7h
- Gestores de tráfego;
- otoristas pro ssionais.

O curso de Gestão dos Tempos de Condução, Repouso e 
tilização do acógrafo pretende sensibilizar e dotar os 

participantes dos conhecimentos e competências que 
lhes permitam entender a importância dos tempos de 
condução e repouso assim como saberem utilizar 
e cazmente os tacógrafos.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS
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https://www.comunilog.com/cursos/gest-o-dos-tempos-de-condu-o-repouso-e-utiliza-o-do-tac-grafo
https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-transporte-coletivo-de-crian-inicial
https://www.comunilog.com/cursos/motoristas-de-transporte-coletivo-de-crian-reciclagem


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Segurança Rodoviária - Carta por Pontos

PRESENCIAL

16h
 Condutores com 5 ou menos pontos.

Atualização dos conhecimentos sobre segurança rodovi-
ária necessários para atribuição de pontos para a carta de 
condução.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

igilan e de ran r e le iv  de rian a

PRESENCIAL

16h
 Esta formação de especialização para o transporte 
de cisternas destina-se a condutores que já tenham 
frequentado a formação de base de ADR- Transpor-
te de Mercadorias Perigosas.O curso pretende permitir aos participantes a aquisição 

de conhecimentos sobre regras, medidas de segurança, e 
procedimentos especí cos associados ao transporte de 
mercadorias perigosas - cisternas,com vista à obtenção 
do certi cado necessário ao exercício da pro ssão.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210  043

Linha Gratuita! Ligue já!

Livrete Individual de Controlo

PRESENCIAL

8h
A todos os trabalhadores, incluindo, gestores de 
frota, gerentes de empresas de transportes e outros 
pro ssionais do setor que pretendam obter conhe-
cimentos em prática de contexto de trabalho sobre 
o ivrete ndividual de Controlo.

Pretende-se dotar os participantes de conhecimentos 
sobre a utilização do livrete individual de controlo, preten-
de-se também em prática de contexto de trabalho, 
identi car e aplicar as principais regras e medidas sobre o 
mesmo.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

 ri a P

PRESENCIAL

21h
Esta formação destina-se a todos os condutores em 
geral nomeadamente, condutores de altas individu-
alidades ( P s) e seguranças.Dotar os formandos para a aquisição de técnicas de 

condução segura, confortável e e ciente, em particular no 
transporte de altas individualidades.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAIS

16

https://www.comunilog.com/cursos/motorista-vip
https://www.comunilog.com/cursos/vigilante-de-transporte-coletivo-de-crian
https://www.comunilog.com/cursos/seguran-rodovi-ria-carta-por-pontos
https://www.comunilog.com/cursos/livrete-individual-de-controlo
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