
Fraude na fiscalização
permite tirar a carta
sem aulas de condução
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Fraude para registar
aulas de condução
com aluno ausente

ReisPinto

InvestigaçãoO novo siste

ma de monitorizaçãodas au
las de condução pode ser
manipulado de forma a con
tabilizar sessões quenunca
aconteceram e no limite
dar como cumpridas as 32
horas obrigatórias para um
candidato ir a exame sem
que ele tenha posto os pés
dentro do carro de instru

ção Fontes do setorgaranti
ramaoJN que o usodeste es
tratagema é frequente e o
mesmo já foi denunciado
em finais do ano passado
porumempresário do ramo
ao IMT Instituto daMobili
dade e dos Transportes
Em vigor desde 2017 nas

1300 escolas de condução
existentes em todo o país
para automóveis ligeiros
pesados e motociclos o sis
tema de controlo assenta

nos dados recolhidos por
um aparelho que pode ser
um smartphone ou um ta

blet com a aplicação ade
quada Ficam registadas
apenas a distância percorri
da avelocidade e a duração
da aula para além da infor
mação sobre aviatura o alu
no e o instrutor sem quais
quer outros detalhes quan
to ao que aconteceu duran
te a aula designadamenteo
percurso que foi feito
O instrutor de uma escola

nortenha que solicitou o
anonimato exibiu ao JN
três dispositivos que usou
durante uma manhã no

mesmo carro e explicou
como o sistemapode ser en
ganado
Segundo a mesma fonte

há instrutores que levam
três ou quatro aparelhos
num só carro com dados de
outrostantos formandos di
ferentes registando as au
las como dadas com evi
dentes vantagens para os
alunos e para a escolas des
de logo pela poupança em
combustível e desgaste das
viaturas

O GPS localização por sa
télite é ligado mal começa
a aula sempre junto à esco
la e no final da aula fictícia
o dispositivo é conectado a
um computador com um
programa informático do
IMT registando as aulas
apesar de elas não terem
sidoministradas

Apenas as aulas de condu
ção estão sujeitas a este tipo
de controlo que não abran
ge as sessões teóricas nem o
exame onde tem sido dete
tada a maioria dos casos de

corrupção Industriais ouvi
dos pelo JN sob anonimato
dizem que o mecanismo é
uma anedota já que é per
meável à fraude

CÓDIGO DE BARRAS

É através de um cartão com
um código de barras que o
dispositivo reconhece os da
dos da viatura do instrutor
e do candidato No entanto
o cartão pode ser impresso
ilimitadamente não exi
gindo na prática que haja

Jornal Notícias

1/14/15

S/Cor

2454 cm
2

60963

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):13082019

Transportes



presença física de algumou
até mesmo dos três ele

mentos na viatura Ou seja
diz a mesma fonte pode
estar ausente o candidato e

imprime se o cartão simu
lando a sua presença pode
não estar a viatura e impri
me se o seu cartão simulan

do que está a ser usada e
pode estar ausente o instru
tor No limite alguém
alheio leva o dispositivo de
carro ou de bicicleta ironi
za a fonte É ainda possível
que omesmo instrutor saia
para ministrar uma aula ao
candidato X que vai a con
duzir mas no mesmo carro
vão em teoria mais dois ou
três candidatos

Sobre a corrupção nos exa
mes as mesmas fontes di
zem que o IMT não tem
querido investir num siste
ma de monitorização a sé
rio da prova prática para
impedir a corrupção

Confrontado com a denún

cia o Instituto da Mobili
dade e dos Transportes dis
se ao JN que os sistemas
de monitorização foram
certificados de acordo com

o legalmente estabelecido
estando sujeitos a fiscali
zação

O regime jurídico prevê
medidas de reforço da infor
mação entre as escolas can
didatos a condutores e o

IMT acrescenta ainda o
Instituto
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