Destinatários: Profissionais e diplomados em Psicologia, estudantes finalistas
do Mestrado Integrado em Psicologia
Local: FPCE.UC - Rua do Colégio Novo - Coimbra
Data: 21 e 28 de outubro e 11 de novembro.2017

Avaliação Psicológica de Condutores

Horário: Sábado: 9.00h-13.00h - 14.00h-17.00h
Total de horas: 20 horas
Montante de Inscrição:
Profissionais e diplomados em psicologia: 160.00 €
Estudantes: 150.00 €
Inscrições :
Presenciais:
Centro de Prestação de Serviços à Comunidade - FPCE-UC, 2ºPiso, Sala 5.6
via email:
fng@fpce.uc.pt (nome, morada, NIF, telemóvel, situação académica/profissional. Após
receção dos dados de inscrição será enviado o IBAN para transferência bancária).
Mais Informações:

Formadores:
Inês Saraiva Ferreira
Psicóloga Clínica (membro efetivo da OPP). Doutorada em Avaliação Psicológica
pela FPCE-UC. Autora de publicações nacionais e internacionais sobre a validade de
testes psicológicos para condutores. Experiência de formação em Centros de Avaliação de Condutores no Reino Unido e no Laboratório de Psicologia do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, I.P.
(ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5368-9505)
Eduardo Manuel Rodrigues Duarte
Médico. Especialista Graduado Sénior na Especialidade de Saúde Pública. Delegado
de Saúde / Coordenador da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros
de Saúde do Baixo Mondego .

Responsável científico:
Professor Doutor Mário R. Simões

Formadores:
Doutora Inês Saraiva Ferreira
Doutor Eduardo Rodrigues Duarte

Coimbra
2017

Apresentação
A avaliação da aptidão para a condução automóvel constitui um requisito legal alargado
a diferentes grupos e uma prática comum entre psicólogos e médicos. O Curso Prático de
Avaliação Psicológica de Condutores promove competências essenciais para o exame
de aptidões físicas, mentais e psicológicas para a condução, preparando profissionais
qualificados para a emissão de pareceres para a obtenção ou revalidação de títulos de
condução.

Objetivos gerais e específicos
Objetivo geral
Promover conhecimentos e competências especializadas para o exame da aptidão psicológica para a condução.

Módulos

- Clarificar a legislação portuguesa relevante no âmbito de processos de avaliação médica
e psicológica para a condução;

Contributos da Psicologia e da Medicina para a segurança rodoviária
Fatores humanos e grupos de risco intervenientes
em acidentes de viação

02h00

II. Direito rodoviário relacionado com a
avaliação médica e psicológica de condutores

Títulos de condução e requisitos gerais de obtenção
Classificação de condutores e períodos de revalidação de títulos de condução
Condições de indicação para avaliação médica e/ou
avaliação psicológica

02h00

III. Avaliação
médica de
condutores

Parâmetros da avaliação médica e critérios mínimos
de aptidão
Restrições de condução e adaptações ao veículo por
motivos médicos
Estrutura do relatório de avaliação física e mental, e
atestado médico

03h00

IV. Avaliação
psicológica de
condutores

Parâmetros da avaliação psicológica, metodologias
e critérios mínimos de aptidão
Testes e protocolos de avaliação psicológica relevantes para a condução (demonstração e treino):
BAPCON 2016 – Sistema Integrado de Avaliação
Psicológica, VTS – Sistema de Testes de Viena, testes de papel e lápis.
Entrevista psicológica no âmbito da aptidão para a
condução
Fundamentação do parecer psicológico, incluindo
restrições de condução e adaptações ao veículo por
motivos psicológicos
Estrutura do relatório de avaliação psicológica e
certificado de avaliação psicológica

07h00

V. Estudos de
caso

Análise de casos concretos (candidatos/condutores
profissionais, jovens, idosos, com doença médica e/
ou perturbação psicológica)

06h00

- Compreender a informação proveniente de uma avaliação médica de condutores, nomeadamente o relatório de aptidão física e mental, e atestado médico;
- Promover competências práticas para um processo de avaliação formal de candidatos e
condutores, incluindo técnicas (como a entrevista e observação do comportamento) e
instrumentos de avaliação psicológica;
- Dominar o preenchimento de formulários (relatório de avaliação psicológica, certificado
de avaliação psicológica) no âmbito da avaliação psicológica de condutores;
- Analisar de modo integrado e articulado os dados da avaliação médica e da avaliação
psicológica de condutores;
- Formular pareceres sobre a aptidão psicológica para a condução com base na análise de
estudos de caso.

Metodologia
Metodologia expositiva e interativa com os formandos incluindo exercícios de aplicação
de conhecimentos, demostração e treino de testes psicológicos computorizados, e estudos de caso.

Horas

I. Introdução à
avaliação médica e psicológica de condutores

Objetivos específicos
- Reconhecer a avaliação da aptidão física, mental e psicológica para a condução como
uma tarefa específica de médicos e psicólogos no exercício da profissão;

Conteúdos Programáticos

