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ANIDEP 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INVESTIGADORES E 

DETECTIVES PRIVADOS PROFISSIONAIS 
 

 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO SÓCIO ANIDEP 
 

 
DADOS-PESSOAIS 

 Nome:  

 Data nascimento: Nacionalidade: 

Naturalidade: Estado civil: 

BI / CC N.º N.º Contribuinte: 

 

Morada:  

Cód. Postal:                    - Localidade: 

 

 País: Telefones: 

Email: 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Habilitações literárias: 

 

 

 Trabalha como Investigador:  CAE: NIF: 

Indique quais as suas especialidades de investigação Privada 

 

 

 

 

  Data inicio atividade: Trabalha sozinho/parceria: 

 Identificação Investigador / Empresa 

Contatos profissionais: 

Morada profissional:  

Morada de website: 

Cursos de investigação que possui: 

Se não trabalha como Investigador, pretende trabalhar: 

Se a ANIDEP tiver formação na área quer fazer: 

 

Foi ou é funcionário de algum corpo policial ou empresa de segurança: 

 

Foi ou é funcionário de algum serviço de informações civis, militares, ou outro já extinto: 

 

Se não, qual a sua profissão de momento: 

Profissões anteriores: 
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Conhece algum sócio da ANIDEP? Quem?: 

É familiar de algum Investigador: 

Como sócio pretende ajudar a ANIDEP?: 

Quer fazer alguma indicação?: 

 

 

 

 

 

Pretende ver a sua informação profissional no diretório site da ANIDEP  

 

Solicito a minha admissão como sócio da ANIDEP, comprometendo-me a cumprir as normas 

estatutárias da ANIDEP, código deontológico, ética profissional como a legislação Nacional e 

Internacional relativa à profissão de Investigador Privado. 
 

As obrigações de pagamentos de quotas e outros são as obstantes dos estatutos da ANIDEP, da qual 

tenho o devido conhecimento e poderei pagar semestralmente. 
 

Declaro ainda que os dados, fotocópias e documentos por mim fornecidos na minha inscrição à ANIDEP 

são verdadeiros, autorizando a ANIDEP a os poder confirmar. 
 

 

Assinatura candidato 

 

Data 

 

 

P.S.-A entregar com esta proposta: 

 

 Fotocópias de B.I. ou CC, cartão de contribuinte, cartões ou diplomas de cursos de 

profissões que possui. 

 Registo criminal atualizado. 

 Declaração de inicio de atividade (caso seja detective/empresário) 

 3 fotografias (tipo passe). 
 

Este documento depois de preenchido deverá ser enviado, juntamente com os anexos para: 

 

RESERVADO À ANIDEP 

 
 

Tipo aprovação  

 

Assinaturas aprovação 

 


