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Comentário às propostas de DL e Portaria dos CAMP 
(Centros de Avaliação Médica e Psicológica) 
 
A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) entende como muito pertinente a 
clarificação dos procedimentos e relativos à avaliação médica e psicológica dos 
condutores. 

 
A OPP considera que se deve reflectir na possibilidade da avaliação das aptidões 
inerentes ao exercício das tarefas de condução de condutores do grupo 1 ser 
realizada também em contexto de CAMP, procurando rentabilizar a 
oportunidade de harmonização das metodologias e instrumentos, e potenciando 
o conhecimento e a experiência destas avaliações. Se não assim for, entendemos 
que deve ser pensada a possibilidade da necessidade de observância de 
conformidade dos requisitos técnicos, bem como de controlo, auditoria e 
partilha de informação, também às avaliações realizadas fora do contexto dos 
CAMP no sentido da procura do rigor das mesmas. 
 

Relativamente ao preâmbulo da proposta de Decreto de Lei assinalamos que o 
termo “condutores profissionais”, pela não conformidade com o RHLC, merecerá 
ser melhor clarificado. 

 
Relativamente à regulamentação dos CAMP a OPP propõe que o termo 
“responsável clínico” possa ser substituído pelo de responsável (ou mesmo 
director) técnico (aliás como surge no art. 9º) ou técnico-científico, termos que 
nos parecem, além de adequados à especificidade da função pretendida, menos 
sujeitos a confusões de papel face a outras áreas onde hoje se utiliza o termo de 
“responsável clínico”. Este, no quadro das suas funções (art. 9º) de coordenação 
deve atender não apenas às normas clínicas, conforme exposto, mas também às 
práticas neste âmbito, pelo que se sugere que que acrescente este termo à 
alínea b) deste artigo. 

 
Já a direcção efectiva, no quadro das suas funções (art. 8º), poderia também 
assumir uma competência no âmbito da eventual comunicação do CAMP com as 
Ordens ou associações profissionais, relativa à actividade do CAMP. Ainda nestas 
responsabilidades e no que se refere à alínea f) deste artigo, entendemos 
importante o esclarecimento do termo “calibragem” em particular no âmbito das 
metodologias de avaliação psicológica. 

 
No que se refere ao licenciamento dos CAMP e tendo em consideração a 
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primeira (pois existe uma gralha nas letras das alíneas) alínea c) proposta 
(certidão do registo comercial), é nosso entendimento que na alínea b) se 
pudesse considerar sociedades unipessoais ao invés de pessoas singulares, 
procurando melhor conformar este artigo e também que se introduzisse a 
possibilidade de sociedades profissionais poderem também licenciar um CAMP. 
Também nesta matéria entendemos como pertinente a consideração da inclusão 
de uma nova alínea referente à necessidade dos CAMP serem auditados ao nível 
da norma de qualidade ISO 10667-1 - Prestação de serviços de avaliação; 
requisitos para os prestadores de serviços).  
 

No que se refere aos deveres dos médicos e dos psicólogos (art. 11º e 12º) 
pensamos que a inclusão do termo “mental” na alínea f) do artigo 11º pode ser 
confusa face ao conceito de aptidão psicológica incluído no artigo 12º. Na alínea 
b) do artigo 12º propomos a inclusão do termo “metodológicas” na redação: 
“Cumprir todas as normas legais, regulamentares, metodológicas e técnicas 
relativas à avaliação da aptidão psicológica dos candidatos e condutores” 

 
Relativamente ao tempo disponível para a elaboração da norma técnica da DGS, 
os 30 dias propostos parecem-nos de difícil cumprimento, em particular pelo 
trabalho de auscultação prévia que as normas necessitam, onde a participação 
activa das Ordens deve ser considerada fundamental (nomeadamente nas 
características dos equipamentos, instrumentos e testes), pelo que sugerimos a 
sua alteração para 90 dias e, eventualmente, uma clarificação do papel das 
Ordens neste processo. 

 
Entendemos ainda que seria oportuno definir claramente os mecanismos e 
responsabilidades de fiscalização das actividades dos CAMP, no respeito pelas 
especificidades da intervenção dos mesmos, bem como procedimentos mais 
claros no sentido do melhor cruzamento de informação (e respectiva prevenção 
de duplas avaliações em CAMP distintos) e prevenção da alteração de pareceres, 
tendo em vista o rigor das avaliações. Ainda no que se refere ao sistema 
informático não é mencionado o certificado de avaliação psicológica, algo que 
pensamos dever acontecer. Sugerimos ainda que se assinale no art. 4º a 
possibilidade de utilização dos dados, respeitando necessariamente o sigilo, 
protecção e salvaguarda dos mesmos, para fins de investigação e parametrização 
de testes. 
 
Por último sugerimos a alteração da expressão “ficarão” (art. 7º, 1d) por 
“estarão” e “são consideradas idóneas as pessoas relativamente às quais não se 
verifique algum dos seguintes impedimentos” (art. 7º, 2) por “não são 
consideradas idóneas as pessoas relativamente às quais se verifique algum dos 
seguintes impedimentos”.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


