INSTRUÇÕES
O requerimento é preenchido em letra legível, em maiúsculas e sem rasuras, mediante utilização de caneta/esferográfica de traço médio de cor preta.
As quadrículas devem ser assinaladas com um "x".
REQUERIMENTO
Deve assinalar na quadrícula respetiva o título ao qual se destina o requerimento, seja relativo ao título de condução, seja relativo a outro documento,
certificado, ou licença.
1 - PRETENSÃO
As pretensões devem ser todas assinaladas nas quadrículas respetivas. Caso uma pretensão não se encontre explicitada, deve assinalar a quadrícula
"Outra" e descrever o que pretende. No caso de o requerimento se destinar a outro título que não a carta de condução, licença de condução, ou licença de
aprendizagem, passar para o campo 5 (identificação e endereço postal do requerente).
2 - CATEGORIAS e 3 - RESTRIÇÕES
As categorias pretendidas devem ser assinaladas na quadrícula respetiva. Se pretender a emissão de um título de condução deve indicar as eventuais
restrições constantes do atestado médico (tabela de Códigos Comunitários de Restrições e Adaptações da secção B, do anexo I, do Decreto-Lei n.º
138/2012, de 05 de julho).
4 – DOCUMENTO ATUAL
Deve assinalar na quadrícula respetiva o título de condução que possui, quando necessário à pretensão.
Exemplos: Caso a pretensão seja a emissão da Licença de Aprendizagem para obtenção de nova categoria na carta de condução, assinala com um "x"
em "Carta de Condução" e o respetivo número. Caso a pretensão seja para alterar qualquer elemento da Licença de Aprendizagem, assinale com um "x"
em "Licença de Aprendizagem" e o respetivo número.
Se possuir um título de condução nacional pode indicar apenas o respetivo número. Se possuir um título de condução estrangeiro deve indicar
o respetivo número e o país emissor. Caso possua um título militar, deve indicar qual o ramo das Forças Armadas que o emitiu.
5 - IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO POSTAL DO/DA REQUERENTE
Deve indicar o documento de identificação que possui, utilizando a letra correspondente aos tipos listados na alínea a) abaixo. Por emissor entenda-se o
País ou o Serviço. O N.º de contribuinte permite validar os dados de identificação, a emissão de recibo corretamente preenchido e facilita futuros serviços
que possam ser prestados pela Internet. O preenchimento do endereço de correio eletrónico e nº de telemóvel permitirá prestar informações do interesse
do/da requerente via Internet ou SMS. Pode apresentar fotografia com óculos cujas lentes têm de ser claras e não podem ser fumadas.
A assinatura do/da requerente deve ser conforme o documento de identificação, sobre a linha dentro da caixa, de forma bem nítida e dimensionada para o
espaço assinalado, de modo a não ultrapassar os limites da mesma.
(a) Tipos de documentos de identificação:
A — Cartão de Residência permanente de cidadão da U.E. (SEF)
B — BI Arquivo Civil (Indicar Dígito de controlo)
C — Corpo Diplomático
D — Cartão de identidade de refugiado (SEF)
E — BI Exército
F — BI Força Aérea
G — BI GNR
H — Cartão de Residência permanente de familiar de cidadão da U.E. nacional de Estado Terceiro (SEF)
I — Cartão de Residência de familiar de cidadão da U.E. nacional de Estado Terceiro (SEF)
J — Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia
M — BI Marinha
P — BI PSP
Q — Cartão de Cidadão
R — Certificado de registo de cidadão da União Europeia(SEF)
T — Título de residência temporária (SEF)
U — BI Guarda Fiscal
V — Título de residência vitalícia (SEF)
X — Título de residência anual (SEF)
O tipo e os algarismos do documento de identificação e da carta de condução devem ser escritos individualmente dentro de cada quadrícula e alinhados à
esquerda, como o seguinte exemplo:
Exemplos: BI 12345678 com dígito de controlo 9
Cartão de Cidadão 12345678 9 ZZ2
Os números a inscrever nas quadrículas correspondem ao número de identificação civil e respetivo dígito de controlo (DC) ignorando números e letras que
antecedam ou sucedam este número de identificação civil (exemplo: Cartão de Cidadão 12345678 9 ZZ2 ignorar as letras e o número após o dígito 9
(ZZ2)

