Ficha de Curso
Transporte individual e remunerado de passageiros em veículos
descaracterizados (TVDE)

Designação
Curso de formação rodoviária para motoristas de transporte em veículo
descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE) de acordo com a Lei
45/2018 regulamentada pela portaria 293/2018.

Duração total de 50 horas
- 25 horas online;
- 19 horas teóricas em sala;
- 6 horas de condução individual.

Destinatários
Indivíduos de ambos os sexos, de reconhecida idoneidade, aptidão física, mental
e psicológica e titulares da carta de condução para a categoria B à mais de três
anos, que desempenhem ou pretendam desempenhar as funções de motoristas
de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica
(TVDE).

Estrutura programática
Módulos On-line
•
•
•

Normas legais de condução – 10 horas
Regulamentação da atividade – 6 horas
Técnicas de condução – 9 horas

Módulos teóricos
Sessão A – Módulo 1 - Comunicação e relações interpessoais (5 horas)
Sessão B – Módulo 1 - Comunicação e relações interpessoais (5 horas)
Sessão C – Módulo 5 – Situações de emergência e primeiros socorros (5 horas)
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Sessão D – Módulo 5 - Situações de emergência e primeiros socorros (3 horas)
Módulo 3 - Técnicas de condução (1 hora)
Módulo prático
Módulo 6 – Condução individual de veículos (6 horas)
Este módulo só pode ser feito após a realização na totalidade dos restantes
módulos e é realizado em veículo do formando. É possível a sua realização
em simulador desde que o tempo, no máximo, não exceda 50% da carga horária
prevista.

Avaliação
Os formandos serão avaliados sob a forma de teste de avaliação de carácter
obrigatório em cada módulo realizado presencialmente ou na plataforma de
ensino. O comportamento também será fator de análise e avaliação.

Valor do Curso
O curso tem um valor de 225€ (IVA incluído), 50€ pagos no momento da
inscrição via Multibanco e o restante pago no final do curso. Não há limite de
data para inscrição.

Promoção ACP
A todas a pessoas que se inscrevam neste curso, o ACP oferece uma anuidade
de associado ACP (sem assistência em viagem) no valor de 48€.

Locais de formação
Lisboa e Porto

Inscrição online
Website: inscricao-tvde.acp.pt

Contactos e mais informações
E-mail: formacao@acp.pt
Tlf.: 213 180 128
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