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COMUNICADO 

COVID-19 | REABERTURA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Após encerramento compulsivo dos serviços prestados pelas Escolas de 

Condução e Centro de Formação com efeitos desde o dia 16 de Março, foi 

anunciada a reabertura progressiva do sector. 

Assim, e cumprindo o disposto no Despacho nº 5176-B/2020, na 

Resolução de Conselho de Ministros nº 33-A/2020, no Decreto-Lei nº 20/2020 e 

todas as recomendações da DGS, daremos início à reabertura dos serviços 

administrativos das Escolas de Condução e Centro de Formação já a partir de 

Segunda-Feira dia 11 de Maio de 2020. 

O atendimento presencial será feito a partir das 10h e apenas por 

marcação prévia excepto para as forças de Segurança e profissionais de Saúde 

que terão prioridade. Será afixado o horário nas respectivas escolas e página de 

Facebook, bem como as regras para atendimento e forma de marcação. 

Pedimos que prestem atenção a todas as comunicações e publicações que 

fizermos evitando assim constrangimentos. Todos os pagamentos deverão ser 

feitos preferencialmente por Transferência, MBWay ou Multibanco se disponível 

na Escola.  

O ensino teórico e prático, bem como todas as formações 

profissionais (CAM e TVDE) continuam suspensas até ao dia 18 de Maio de 

2020, data em que a situação será reavaliada. Por esse motivo, não serão 

realizadas estas aulas nem serão feitas marcações das mesmas. Assim, estes 

candidatos, caso necessitem de algum esclarecimento, devem contactar a 

respectiva escola onde estão inscritos por outros meios que não o presencial. 

Mais se informa que os Centros de Exame continuam encerrados até à 

data de 18 de Maio de 2020, altura em que a sua situação também será 

reavaliada. 
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As validades das licenças de aprendizagem e provas teóricas, ainda 

não sofreram nenhuma alteração excepto a já referida anteriormente. Pelo que 

se aguarda mais informações por parte do IMT e Ministério das Infraestruturas e 

Habitação. 

Lembramos que toda a informação será disponibilizada no nosso site e 

Facebook para que seja acessível a todos. 

CONTACTOS: 

SITE GERAL: www.previsegur.pt  

1. ESCOLA DE CONDUÇÃO PREVISEGUR 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 1) 

• Telemóvel: 939 558 698 

• E-mail: esc.cond.previsegur@gmail.com 

2. ESCOLA DE CONDUÇÃO RIO SUL 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 2) 

• Telemóvel: 932 402 450 

• E-mail: riosul1236@gmail.com 

3. ESCOLA DE CONDUÇÃO VILA SERENA 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 3) 

• Telemóvel: 934 026 582 

• E-mail: ec.vilaserena@gmail.com 

A Gerência 

 

Hermínia Maria de Jesus Nicolau  

 

Luís Filipe da Silva Martins  
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