
 
 

ASSOCIAÇÃO DE DETECTIVES PRIVADOS PROFISSIONAIS DE PORTUGAL 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: ...........................................................................................................................  

Morada: ........................................................................................................................  

Código Postal: ...................... - .................. Localidade...................................................  

País: .............................................................................................................................  

Data de Nascimento: ........ / ......./ ......  Idade: .......... Estado Civil: ...............................  

Nacionalidade: ............................................Naturalidade: ...........................................  

B.I.nº.....................................Arquivo de: ..........................  Data: ......... /.......... / .........  

Nif.nº ....................................Segurança Social nº ........................................................  

Telefone: ..............................Fax: ............... Telemóvel: ...............................................  

E-mail: ........................................................Site: .........................................................  

Filiação: ........................................................................................................................  

 e: .......................................................................................................................  

Habilitações Literárias: ..................................................................................................  

Situação Militar: ............................................................................................................  

Trabalha ou pretende trabalhar exclusivamente como Detective Privado: ....................  

Data em que começou a exercer a profissão: ...............................................................  

Profissões anteriores: ...................................................................................................  

......................................................................................................................................  

Cursos de Investigação que possui: ..............................................................................  

......................................................................................................................................  

Outros Cursos: ..............................................................................................................  

Foi ou é funcionário de algum corpo policial ou de empresas de segurança  

privada: .........................................................................................................................  

Se sim indique qual, desde quando e caso já não esteja no activo, indique data de 

saída e motivo: .............................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 



 

Foi ou é funcionário de algum serviço de informações militares ou civis: ......................  

Se sim indique qual, desde quando e caso já não esteja no activo, indique data de 

saída e motivo: .............................................................................................................  

......................................................................................................................................  

Caso seja membro de alguma associação profissional, indique o nome da mesma e 

data de admissão:..........................................................................................................  

 

Solicito a minha admissão como membro da A.D.P.P.P., declarando compromisso de 

cumprir os estatutos, o código deontológico, o regulamento interno e as leis vigentes, 

nacionais e internacionais relativas á actividade de Detective Privado. 

 

Declaro também que todas as informações, fotocópias e documentos por mim 

fornecidos são verdadeiros, autorizando a A.D.P.P.P. a efectuar a qualquer momento, 

as devidas diligências para apurar a sua veracidade. 

 

Fui informado de que a jóia de admissão é de 100 €, e a quota anual é de 150 €. 

 

..................................................., .................. , ......................................... , ..................  
 (Localidade) (Dia) (Mês) (Ano) 
 

 
Assinatura 

 

 .............................................................................................  

 

A entregar com esta proposta de admissão: 
• Fotocópias do B.I.,  Nif.,  Segurança Social,  diplomas e cartões de cursos que 

tenha frequentado, das habilitações literárias e curriculum vitae. 

• Registo criminal actualizado. 

• Declaração de inicio de actividade. 

• Certidão das Finanças e da Segurança Social, a confirmar o regular exercício 
fiscal. 

• 3 fotografias actualizadas. 
 
Esta ficha de inscrição depois de preenchida deve ser enviada, juntamente com os 
documentos solicitados e acompanhada de cheque ou prova do respectivo 
pagamento, por correio para a sede da A.D.P.P.P. 

A.D.P.P.P. 
Corotelo, Cx 259A 
8150-029 S.Brás de Alportel 

 
O pagamento da jóia e das quotas deve ser efectuado por, cheque á ordem da 
A.D.P.P.P. , ou por transferência bancária. 

NIB:  0045 7212 4021 4010 82749 
IBAM:  PT50 0045 7212 4021 4010 82749 
SWIFT:  CCCMPTPL 


