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Com 29 anos de existência, a Escola de Condu-
ção de Santa Maria de Óbidos, é hoje uma esco-
la de referência na região. Habilitada para formar 
condutores em todas as categorias de veículos, 
incluíndo tratores agrícolas, a escola também 
disponibiliza um leque variado de formações na 
área dos transportes, prevenção e segurança ro-
doviária. Com um plano de ensino inovador, na 
Escola de Condução Santa Maria de Óbidos, po-
derá obter a sua carta de condução em 20 dias. 
Por esta escola têm passado alunos oriundos de 
vários pontos do país e inclusivé do estrangeiro. 
O facto de possuir condições de alojamento nas 
suas instalações constitui uma mais-valia para 
quem vem de mais longe.
Criada em 1985, a Escola de Condução Santa 

Maria de Óbidos já formou mais de 17 mil con-
dutores até ao presente. Ao longo dos anos, 
as condições da escola e a sua qualidade de 
ensino contribuíram para que seja uma escola 
de referência nesta região e que receba alunos 
de outros distritos e até mesmo do estrangei-
ro. Estando capacitada para ministrar e formar 
condutores em todas as categorias de veículos, 

a escola é das únicas do distrito a possuir um 
trator agrícola para também poder disponibilizar 
essa formação. Acresce o facto de ser uma das 
poucas escolas do distrito que oferece forma-
ção completa em todas as categorias. A nível 
de veículos, o seu parque automóvel contempla 
quatro ligeiros, dois motociclos,um pesado de 
mercadorias, um pesado demercadorias com 

reboque, um pesado de passageiros e um trator. 
Em 2013, a Escola de Condução Santa Maria de 
Óbidos conseguiu formar cerca de 280 conduto-
res, correspondendo mais de 50% a condutores 
de veículos ligeiros. Em Agosto de 2011, Mário 
Jorge Carinhas e Pedro Heliodoro assumem a 
direção da Escola de Condução Santa Maria de 
Óbidos. Tendo ambos entrado para esta escola 
como instrutores, Mário Jorge em 1991 e Pedro 
Heliodoro em 1993, “decidimos que era um pon-
to de viragem e que podíamos dar algo mais e 
de diferente. O nosso objetivo é formar melhores 
condutores: além da vertente comercial acredi-
tamos que podemos dar um contributo de valor 
aos novos condutores. Não queríamos estar 
aqui só pelo negócio mas sim pela formação”,-

conta Mário Jorge. “Temos a responsabilidade 
de transmitir um sentido muito humano e profis-
sional na nossa formação, onde as pessoas im-
portam realmente e tentamos que elas ganhem 
todas as capacidades técnicas durante uma boa 
aprendizagem”,acrescenta Pedro Heliodoro. 
Esta inovação que ambos introduziram na Es-
cola de Condução Santa Maria de Óbidos tem 

vindo a atrair cada vez mais pessoas que recor-
rem aos seus serviços, prova disso é o facto de 
a escola estar a obter resultados bastantes po-
sitivos, conseguindo as pessoas, nalguns casos, 
ter a carta de condução em cerca de 20 dias. 
“Com este método profissional mais intensivo e 
com este ritmo de aprendizagem, obtemos re-
sultados bastante satisfatórios para ambas as 

partes. Os alunos fre-
quentam a formação 
teórica e ao mesmo 
tempo têm aulas prá-
ticas. Por outro lado, 
o centro de exames 
com quem trabalha-
mos marca os exa-
mes em cinco dias”, 
informa Pedro Helio-
doro. Atualmente, a 
obtenção de uma car-
ta de condução é qua-
se imprescindível para 
as pessoas: “Hoje em 
dia, ter carta de con-
dução é algo de muito 
valioso. Muitas vezes 
uma pessoa está de-
pendente de um em-
prego por ter carta 
de condução”, refere 
Mário Jorge.
Por isso, na Escola 
de Condução Santa 
Maria de Óbidos, o 
trabalho é feito com o 
maior esforço e dedi-
cação para o sucesso 
dos seus alunos. To-
das estas qualidades 
inerentes ao ensino 
têm feito com que a 
escola receba cons-
tantemente alunos de 
fora da região como 
também a comunida-
de emigrante e até 
estrangeiros, entre os quais franceses, holan-
deses, belgas, suíços, luxemburgueses e até 
angolanos com residência cá em Portugal. Por 
todos os fatores anteriormente mencionados, 
a escola de condução disponibiliza alojamento 
para os alunos que vêm de fora, “curiosamente 
temos tido muitos alunos desde o Norte até ao 
Sul do País”, diz Pedro Heliodoro.
Este tipo de serviço, praticamente exclusivo no 
país, tem sido uma mais-valia determinante para 
a Escola de Condução Santa Maria de Óbidos, 
atestando que a sua boa reputação chega não 
só a outras regiões, como também além-frontei-
ras. É com este tipo de ensino inovador que a 
escola faz a diferença no setor. “Tendo em conta 
a conjuntura atual do país, existe uma feroz e rui-
dosa concorrência que, na maior parte dos casos, 
não beneficia mas sim penaliza um ensino que se 
quer de qualidade. Nós tentamos que as pessoas 
olhem para nós como uma escola que presta um 
serviço à comunidade para termos melhores con-
dutores”, salienta Mário Jorge. Mas nem só das 
aulas de condução vive a Escola de Condução 
Santa Maria de Óbidos. Esta providencia vários 
tipos de formações em diversas áreas ligadas à 
condução de veículos e segurança rodoviária, 
como em transporte coletivo de crianças, condu-
ção de empilhadores, 
certificado de aptidão 
de motorista, trans-
porte de matérias pe-
rigosas, entre muitas 
outras. Este tipo de 
formações são certifi-
cadas pelo IMT. Não 
somente os seus alu-
nos, mas sim toda a 
comunidade merece 
a atenção da Escola 
de Condução Santa 
Maria de Óbidos. No 
início de janeiro, com 
as alterações ao Códi-
go da Estrada e, numa 
iniciativa única e inédi-
ta, decorreram ações 
de informação abertas 
à população com o ob-
jetivo de esclarecer as 
alterações introduzi-
das pelo novo código. 
A escola tem também 
em curso um projeto 

ligado à segurança e prevenção rodoviária com 
crianças e jovens. Pretende-se que os seus ins-
trutores se desloquem às escolas da região para 
ações de informação e sensibilização aos mais 
novos. “Acho que é fundamental hoje em dia e 
queremos deixar essa marca nos mais pequenos 
porque eles vão ser os condutores de amanhã”, 
enaltece Mário Jorge. “Ficámos bastantes satis-
feitos com o feedback que tivemos dos alunos e 
dos professores, que nos convidaram para repetir 
as aulas já no início do
próximo ano letivo”, frisa Pedro Heliodoro. Ain-
da neste campo, a escola de condução tam-
bém promove vários eventos sobre prevenção 
e segurança rodoviária em locais públicos para 
a população. Em suma, a Escola de Condução 
Santa Maria de Óbidos tenta prestar um serviço 
de qualidade, transversal a todos e para todos, 
privilegiando a responsabilidadesocial e dando 
extrema importância a este tipo de responsabi-
lidade social. O melhor que procura ensinar ao 
seus alunos, procura também transmiti-lo à co-
munidade em geral.
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