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UUmmaa  aaccttiivviiddaaddee  eessttrruuttuurraaddaa  nnaa  

SSuussppeennssããoo  PPrroovviissóórriiaa  ddoo  PPrroocceessssoo  

ppeelloo  ccrriimmee  ddee  

ccoonndduuççããoo  sseemm  hhaabbiilliittaaççããoo  lleeggaall  

Licença.com 

Condução 

Habilitada 

Estrada 

Segura 



 

 

 

 

A actividade ”Licença.com“ é uma actividade 

estruturada de carácter experimental que tem como 

finalidade aumentar a eficiência das respostas da 

DGRS ao Tribunal dirigidas ao crime de condução 

sem habilitação legal (CSHL), no âmbito da 

suspensão provisória do processo. 

 

 

 

  
Visa motivar os arguidos para a mudança de atitudes 

associadas à CSHL. 

Tem como objectivos: 

1. Promover a reflexão crítica e informada sobre o 

comportamento delituoso; 

2. Desenvolver  a motivação para alterar o 

comportamento delituoso. 

3. Desenvolver estratégias para evitar a reincidência. 

 

 

 

 

• arguidos indiciados pela prática do crime de CSHL
1
,  

• primários neste tipo de crime,  

• receptivos à intervenção de Justiça. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Decreto-Lei nº 2/98 de 3 de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

-Por decisão judicial de imposição de frequência de 

actividade pelo crime de CSHL no âmbito da suspensão 

provisória do processo, com  duração mínima de 6 

meses; 
-Quando o arguido dá ao tribunal consentimento para 

participar  em todos os componentes da actividade. 

 

 

 

  

A actividade “Licença.com” é constituída por 4 

componentes indissociáveis:  

 

Componente 1: entrevistas com o técnico de reinserção 

social tendo em vista a monitorização da execução da 

medida; 

 

Componente 2: sessão estruturada de sensibilização para 

o comportamento rodoviário responsável, 

preferencialmente de grupo, ministrado por técnicos da 

DGRS, visando influenciar as intenções dos arguidos 

relativamente à CSHL; 

 

Componente 3: questionário de auto-avaliação e 

ponderação comportamental relativamente à CSHL. 

 
Componente 4 : obtenção de indicadores de reincidência 

através de articulação com  órgão de polícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A actividade funciona a nível nacional , em todas as 

equipas de reinserção social 

 

 

 

 

 

• Compareça às entrevistas para que é convocado 

• Frequente a sessão de sensibilização para o 

comportamento rodoviário responsável 
• Preencha um questionário que permita entender a 

sua atitude face à condução sem habilitação Legal. 

• Pondere e reflicta sobre estratégias que lhe 

permitam gerir o seu dia a dia sem recurso ao 

comportamento delituoso  

 

 

 

 

O técnico de reinserção social assegura, no âmbito da 

monitorização dos arguidos, a aplicação das 

componentes da actividade, realizando as seguintes 

acções: 

1. entrevista inicial, cujo carácter  é essencialmente 

informativo e motivacional. 

2. realização da sessão de grupo ou individual sobre 

comportamento rodoviário responsável; 

3. Realização de entrevista final de avaliação  do 

cumprimento da injunção. 

4. Articulação com  órgão de polícia criminal para 

monitorização do comportamento do arguido 

durante a Suspensão Provisória do Processo. 

5. Elaboração de relatório final sobre o aproveitamento 

da oportunidade da medida. 

O que é a actividade “licença.com”? 

Qual o objectivo da intervenção através 

da “licença.com”? 

A quem se destina? 

Quando pode ser determinada a 

frequência da actividade? 

Como se organiza? 

Onde Funciona? 

O que se espera do arguido? 

O que faz a DGRS? 


