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_________________________________________________________________________ 
Sede: Avenida Eng.º Arantes e Oliveira, nº 15 – 1900-221 Lisboa 

Telefone: 218 44 40 50 – Fax: 218 44 40 59 

 

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA MOTORISTA DE TÁXI – RENOVAÇÃO DO CAP 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Formação Contínua                                  Formação de Aperfeiçoamento  
 

 
 
 
 

 
(Foto) 

Nome ________________________________________________________________________ 
 
Endereço _____________________________________________________________________ 
 
Código Postal ________-_____ Localidade _________________________________________ 
 
Concelho _______________________________ Distrito _______________________________ 
 
Telefone nº ______________________________ Telemóvel nº _________________________  
 
E-mail _________________________________ 

 
B.I./C. C. / Passaporte ou Documento de Identificação Estrangeiro ______________________________________________ 
 
emitido em ____/____/____  por____________________________________________________  validade ____/____/____  
 
Contribuinte nº _______________________Carta de Condução nº _________________________ validade ____/____/_____ 

 
HORÁRIO PRETENDIDO 

 Diurno   Pós-Laboral   Sem Preferência 

      
 

DOCUMENTOS ENTREGUES ( a preencher pelos Serviços ) 

     Fotocópia do CAP 

□ 2 Fotografias tipo passe, a cores, actualizadas 

□ Fotocópia do bilhete de identidade/passaporte ou documento de identificação estrangeiro 

□ Fotocópia do cartão de contribuinte 

□ Fotocópia da carta de condução 

□ Declaração emitida pela Segurança Social 

□ Declaração da entidade patronal, da associação patronal ou sindical 

□ Atestado médico de aptidão física e mental, com validade de 6 meses (20€) 

 

 Pagamento da propina                       Formação Subsidiada – NIB: ______________________________ 

 

CONDIÇÕES DE SELECÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Inscrição e Pagamento: 
                     ∙A inscrição só é considerada válida e efectiva após pagamento e entrega de toda a documentação supra citada. 
 

Frequência: 
. A constituição dos grupos de formandos, está limitada a 20 participantes por acção, sendo determinante o critério da 
ordem de chegada. 
. A Protaxisó reserva-se o direito de adiar ou cancelar a acção, sempre que o número de participantes não atinja o mínimo 
requerido.  
. As desistências deverão ser comunicadas à Protaxisó por escrito. As desistências comunicadas num prazo inferior de 3 dias 
úteis antes do início da acção, ou a falta de comparência ao curso, implicam a perda do valor liquidado no acto de 
inscrição. 
. No final da acção o participante que tenha obtido aproveitamento e assistido a 90% da carga horária do curso de formação 
ou ao tempo total das sessões presenciais em regime à distância, terá direito à emissão do Certificado de Frequência. 

Termo de Aceitação e de Responsabilidade do Candidato - O subscritor declara, sob compromisso de honra: 
- A veracidade das informações prestadas. 
- Ter conhecimento que os dados pessoais recolhidos no presente impresso destinam-se exclusivamente ao processo de candidatura à 
formação em epígrafe, podendo ser fornecidos ao IMTT, nos termos regulamentares, ou à DGERT para efeitos de auscultação por parte do 
Sistema de Acreditação. A informação recolhida pela Protaxisó, S. A. será utilizada apenas para as finalidades supra, sendo garantido ao 
titular, nos termos da lei, o direito de consultar e rectificar os seus dados através de carta, fax ou e-mail. 
 

□ Autorizo a Protaxisó S. A. a utilizar a informação constante desta ficha para envio de informação genérica e/ou promocional relativas 

às actividades por si desenvolvidas.  

 
Assinatura (conforme o Documento de Identificação)__________________________________________________________ 

 

Recebido por: ______________________________________________________________________ em _____/_____/_____ 
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_________________________________________________________________________ 
Sede: Avenida Eng.º Arantes e Oliveira, nº 15 – 1900-221 Lisboa 

Telefone: 218 44 40 50 – Fax: 218 44 40 59 

 

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA MOTORISTA DE TÁXI  

RENOVAÇÃO DO CAP 
 

DURAÇÃO, PROPINA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Valores a liquidar no acto de inscrição: 
 

― Regime à Distância (6 horas presenciais) 

    Formação Contínua: 30 € (Inclui desconto de 10 €) 
    Total: 80 € (Formação, IMT, Atestado)  
     

― Regime à Distância (12 horas presenciais) 

      Formação Contínua e de Aperfeiçoamento: 55 € (Inclui desconto de 10 €) 
    Total: 105 € (Formação, IMT, Atestado) 
 

     
     Valores Isentos de IVA, ao abrigo do art. 9º do CIVA 
*NÃO GARANTE A  EEMMIISSSSÃÃOO  DDAA  GGUUIIAA  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  do Certificado de Aptidão Profissional para Motorista de táxi pelo IMT 
 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 
 

 2 Fotografias tipo passe, a cores, actualizadas 

 Fotocópia do bilhete de identidade/passaporte ou documento de identificação estrangeiro 

 Fotocópia do cartão de contribuinte 

 Fotocópia da carta de condução 

 Relatório de exame médico relativo à aptidão física e mental para o exercício profissional de 
condução automóvel (Cat B/Motorista de Táxi)  

 Declaração emitida pela Segurança Social, em como descontou no mínimo 36 meses como 
motorista de táxi, durante o período dos 5 anos de validade do respectivo CAP. Se tal declaração 
não mencionar experiência profissional como motorista, deverá ser complementada, em 
alternativa, com: 

 Declaração da entidade patronal pela qual efectuou os descontos, onde conste que 
exerceu funções de motorista de táxi no período abrangido pelos descontos (indicação de 
data de início e data termo da prestação de trabalho) 

 Declaração da associação patronal ou sindical, na qual conste a indicação da categoria 
profissional de motorista de táxi e período temporal funções exercidas 

 Fotocópia do CAP a renovar  
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 
 

 2 Fotografias tipo passe, a cores, actualizadas 

 Fotocópia do bilhete de identidade/passaporte ou documento de identificação estrangeiro 

 Fotocópia do cartão de contribuinte 

 Fotocópia da carta de condução 

 Relatório de exame médico relativo à aptidão física e mental para o exercício profissional de 
condução automóvel (Cat B/Motorista de Táxi)  

 Fotocópia do CAP a renovar 
 

 

A INSCRIÇÃO SÓ É CONSIDERADA VÁLIDA E EFECTIVA 
APÓS PAGAMENTO E ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO SUPRACITADA 

 


