
   
 

COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DA RODOESTE 
ESCLARECIMENTO 

 
Foi dado a conhecer ao SNM de que existem Motoristas na RODOESTE que estariam a fazer serviço de 
Transporte Colectivo de Crianças sem certificado válido para o efeito (TCC). 
 
O SNM chama a atenção a todos os Motoristas, para o facto de tal situação configurar uma ilegalidade sendo 
a mesma da exclusiva responsabilidade do Motorista ou seja, caso o Motorista seja fiscalizado pelas 
autoridades competentes, a coima é passada em nome do Motorista e não da Empresa.  
 
Os Motoristas que não possuam o certificado válido para efetuarem o Transporte Coletivo de Crianças devem 
informar a empresa que não estão habilitados para o efeito e devem recusar-se a prestar esse tipo de serviço, 
sob pena de serem autuados.  
 
A condução de automóveis afetos ao transporte de crianças só pode ser efetuada por motoristas que possuam 
um certificado válido, cujas condições estão legalmente previstas. 
 
Constitui uma contraordenação muito grave a condução de automóveis por parte de Motoristas não 
certificados. 

As contraordenações muito graves são punidas com coima entre 1.000,00 € e 3.000,00 €. 
 

Caso a empresa obrigue ou tente obrigar os Motoristas a efetuarem o Transporte Coletivo de Crianças sem 
que estes estejam habilitados para o efeito, o SNM agradece que informem de imediato o Sindicato para que 
se possa agir em conformidade. Só em situações excecionais os Motoristas podem, através de autorização 
especial, efetuar o Transporte Colectivo de Crianças sem estarem devidamente certificados para o efeito. Tal 
autorização só pode ser concedida pelo Sr. Director Regional de Transportes Terrestres.  
 
A Lei prevê ainda sanções acessórias aos responsáveis por qualquer contraordenação muito grave e grave, e 
podem ser as seguintes:     
 

 a) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do benefício obtido pelo infrator através da 
prática da contraordenação; 
 

b) Interdição temporária do exercício, pelo infractor, da profissão ou da atividade a que a contraordenação 
respeita; 
 

c) Revogação do alvará ou da licença. 
 

Estas podem ser as consequências para quem não esteja devidamente 
autorizado a fazer o Transporte Colectivo de Crianças 

 
 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE DEFENDE 
 

 

SNM, 26 de Fevereiro de 2015 
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