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Instruções para inscrição no curso
de formação de jovens ciclomotoristas

Para efectuarem a inscrição no curso, os candidatos deverão entregar o
seguinte:
1. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato;
2. Declaração de adesão à filosofia da P. R. P., assinada pelo candidato;
3. Autorização do poder paternal, conforme minuta apresentada,
manuscrita e assinada pelo encarregado de educação;
4. Modelo do Atestado Médico, preenchido e assinado pelo médico,
mencionando a aptidão física e mental para a condução de ciclomotores
(artigo 26.º n.º 1 do RHLC);
5. Modelo n.º 1 do IMTT, tendo preenchido o campo n.º 5 “Identificação e
endereço postal” do candidato e assinado por este;
6. Certidão e/ou certificado escolar comprovativo da frequência, no mínimo,
do 7º de escolaridade e do aproveitamento escolar no ano lectivo
anterior;
7. Duas fotografias tipo passe, com o fundo neutro;
8. Fotocópia do bilhete de identidade de quem assina a Autorização do
poder paternal;
9. Fotocópia do bilhete de identidade do candidato;
10. Fotocópia do Número de Contribuinte do candidato;
11. Pagamento, poderá ser efectuado por meio de cheque cruzado e
passado à ordem da Prevenção Rodoviária Portuguesa, ou por
transferência bancária para o NIB - 003502590000318563059.
12. Cópia do comprovativo da transferência bancária com a informação do
nome do titular da conta, se for esse o meio de pagamento escolhido;
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INFORMAÇÕES
Licença Especial de Condução (14 e 15 anos)
Requisitos de Admissão: Ter 14 ou 15 anos de idade; Possuir aptidão física e mental exigida
para conduzir ciclomotores; Frequentar, no mínimo, o 7º ano de escolaridade obrigatória e ter
tido aproveitamento no ano escolar anterior.
Documentos de inscrição: Ficha de inscrição devidamente preenchida; Duas
fotografias e fotocópias do bilhete de identidade e do cartão contribuinte do
candidato; Autorização do titular do poder paternal e fotocópia do bilhete de
identidade deste; Impresso modelo 1, do IMTT, a fim de ser requerida pela PRP a
Licença Especial de Aprendizagem; Modelo do Atestado Médico (artigo 26.º n.º 1 do
RHLC), preenchido por um médico, comprovando aptidão física e mental exigida
para conduzir ciclomotores; Certificado escolar comprovativo de frequência do ano
lectivo escolar corrente e com indicação do aproveitamento escolar no ano lectivo
anterior e Declaração de Adesão à Filosofia de Segurança Rodoviária da PRP. O
candidato só é admitido ao curso após a entrega de todos os documentos
referidos e efectuado o respectivo pagamento.
Inscrições: Os documentos necessários para a inscrição poderão ser obtidos nas instalações
da Prevenção Rodoviária Portuguesa, em www.prp.pt ou nas entidades que colaboram nesta
iniciativa. A fim de ser informado dos locais que disponibilizam o processo de inscrição no seu
concelho de residência poderá contactar-nos pelo telefone ou por e-mail, indicados em rodapé.
Cursos: Em circunstâncias normais as turmas são constituídas por 20 alunos. O curso tem a
duração mínima de 17 horas, sendo 8 horas destinadas à componente teórica, 4 horas à
componente prática em recinto, 4 horas à componente prática na via pública e 1 hora para
avaliação final. As aulas são marcadas atendendo ao horário escolar dos candidatos.
A prova teórica é constituída por 20 questões. Os candidatos são aprovados quando
respondem acertadamente a, pelo menos, 17 questões. A prova prática é realizada na via
pública e deverá ter a duração mínima de 25 minutos.
Relativamente às aulas práticas, os candidatos que, após a frequência da respectiva
componente, não cumpram os requisitos mínimos para passar à componente seguinte ou para
serem submetidos a prova prática, podem usufruir gratuitamente de duas aulas suplementares
em cada componente.
Pagamentos: Para frequentarem a acção de formação, os candidatos pagam €375,00.
Pagamentos

Inscrição

1ª Aula Teórica

1ª Aula Prática – Via Pública Valor Total

Modalidade 1 (3 pagamentos)

€65,00

€155,00

€155,00

€375,00

Modalidade 2 (2 pagamentos)

€65,00

€310,00

----

€375,00

Os pagamentos são realizados por meio de cheque passado à Prevenção Rodoviária Portuguesa
Transferência Bancária para o NIB: 0035 0259 0000 3185 63 059

O direito de reembolso ao montante da inscrição, apenas se aplicará nos casos em que a PRP
não possibilite ao formando inscrito a frequência no Curso de Jovens Ciclomotoristas, num
período até 6 meses.
Material de Apoio: Ciclomotores e respectivo combustível, bem como o material didáctico são
fornecidos pela PRP. A cada aluno é oferecido o “Manual de Formação” da PRP.
Seguros: Durante a formação, os alunos beneficiam de seguro de acidentes pessoais e os
ciclomotores estão seguros nos termos da lei.
Certificação de Licenças: Nos termos da lei, o titulo de condução são emitidas pela entidade
competente a requerimento da PRP e caducam quando o seu titular completa 16 anos de
idade. A sua substituição deve ser requerida no prazo de 6 meses no Instituto da Mobilidade e
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dos Transportes, I.P., por um titulo de condução, sem necessidade de ser realizado novo
exame ou prestadas quaisquer provas.

Prevenção Rodoviária Portuguesa
Estrada da Luz, nº 90 1º, 1600 - 160 Lisboa - Tel: 210 036 600 - Fax: 210 036 649 - Email 50cc@prp.pt

Prevenção Rodoviária Portuguesa
Estrada da Luz, nº 90 1º, 1600 - 160 Lisboa - Tel: 210 036 600 - Fax: 210 036 649 - Email 50cc@prp.pt

Minuta de Autorização do Poder Paternal

Declaração

(nome do progenitor ou tutor), (estado civil),

natural de (naturalidade), portador do Bilhete de

Identidade (número), residente em (morada completa), declara por sua honra que é
titular do poder paternal de (nome do candidato a condutor), portador do Bilhete de
Identidade (número), aluno (número), da turma (designação), do (estabelecimento de ensino que
frequenta)

e que, nessa qualidade, o autoriza a frequentar o curso para candidatos a

condutores de ciclomotores promovido pelo Núcleo de Formação de Jovens
Ciclomotoristas da Prevenção Rodoviária Portuguesa e a realizar os exames para
obtenção da Licença Especial de Condução de Ciclomotores.

(Localidade), (data)

_____________________________________
(assinatura idêntica à do bilhete de identidade)

NOTAS: Esta declaração deverá ser manuscrita e com letra legível e deverá ser
acompanhada da fotocópia do bilhete de identidade do detentor do poder paternal.
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Declaração
Adesão à Filosofia da Prevenção Rodoviária Portuguesa
Eu,

_______________________________________________________

declaro

assumir o compromisso de aceitar e cumprir todas as regras que forem definidas no
âmbito do Curso de Formação de Jovens Ciclomotoristas que me proponho frequentar.
Para tal, comprometo-me ao longo de todo o curso – aulas teóricas e práticas -, a
comportar-me o mais correctamente possível, de modo a não prejudicar o normal
funcionamento dessas. Disponibilizo-me, desde já, para colaborar com o grupo de
formação na aprendizagem das regras de segurança e outras essenciais à circulação na
via pública.
Comprometo-me também a respeitar não só o meu formador, mas todos os utentes da
estrada durante a minha aprendizagem.
Declaro ainda que, como futuro condutor, colocarei em prática todos os conhecimentos,
atitudes e comportamentos ajustados a uma condução segura, no respeito por mim e
pelos outros utentes da via.
Só, assim, poderei ser considerado apto para obter a minha Licença Especial de
Condução e a conduzir o meu ciclomotor sempre em segurança.

______________, ______ de _____________ de __________

Assinatura: _________________________________________
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