DOCUMENTO DE REGISTO DE REMESSA DO ESTABELECIMENTO
CONEXO
Este documento destina-se a acompanhar os bivalves, gastrópodes
marinhos, equinodermes e tunicados, vivos, que são remetidos pelos
estabelecimentos conexos.
Para obter o documento proceda do seguinte modo:
1. Aceda à área reservada em: www.dgrm.mm.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm
1.1. Clique em Área Reservada

2. Inserir credenciais - Utilizador/Password e clicar Entrar

2.1. Caso seja a primeira vez que aceda ao sítio clique Novo Registo e
proceda conforme indicado.
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3. Clique - Clique aqui para acededer à Lista de Formulários disponíveis
para submissão
3.1. Se pretender Proceder à Alteração de Dados Pessoais ou da empresa
utilize também este quadro.

4. Aparece a lista de formulários disponíveis, clique – DOCUMENTO DE
REGISTO DE REMESSA DO ESTABELECIMENTO CONEXO
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5.Clicando na “lupa”1,> surge a lista de estabelecimentos de que é titular
5.1.Se for titular de um único estabelecimento clique em Avançar
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5.2.No caso de ser titular de mais do que um estabelecimento.
Selecione um estabelecimento e clique Confirmar a lista
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É devolvido um formulário, pré preenchido, com a identificação do
estabelecimento de origem – quadros (1.,1.1.,1.2.)

5.3.Terá de preencher os quadros 1.3., 1.4.,2.,2.1.,e 2.2.
 Os campos assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório
5.3.1.No quadro 1.3
Lote nº (*) - inserir a identificação do lote a remeter
5.3.2.Nº Agregador – só preencher se utilizar (se pretender utilizar o Nº
Agregador tem de o definir no formulário DOCUMENTO DE REGISTO NO
ESTABELECIMENTO CONEXO
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5.3.3. Caso vá constituir um lote com documentos do apanhador, produtor ou,
embarcação, rececionados ou pré carregados eletronicamente, clique em
Criar Novo
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5.3.4.Para inserir manualmente um documento em formato papel do
apanhador, aquicultor ou embarcação, clique em Criar Novo
Deverá criar um numero de linhas, igual ao número de produtores que vão
integrar o lote
Caso ocorra um erro e deseje apagar uma linha, marque a caixa da linha que
deseja apagar (como exemplificado com as setas laranja) e clique Apagar
Seleção

5.3.4.1.Nº doc. do Produtor- Insira manualmente o número do documento
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5.3.4.2.Zona Produção - Pesquize com a lupa a respetiva Zona Produção e
selecione na listagem a pretendida e clique Confirmar a lista

5.3.4.3. Zona de Apanha - Pesquize com a lupa a respetiva Zona Apanha e
selecione na listagem a pretendida e clique Confirmar a lista
5.3.4.4. Est. Sanit.- É preenchido automáticamente
5.3.4.5. Espécie - Pesquize com a lupa a Espécie e selecione na listagem a
pretendida e clique Confirmar a lista
5.3.4.6. Data Apanha - No ícone calendário selecione a data de apanha
5.3.4.7. Peso (Kg) – digite o peso em Kilogramas (quantidade em Kg que vai
integrar o lote)
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5.3.5. Para remeter um lote que foi comprado a outro estabelecimento conexo
e que veio acompanhado de documento, em formato eletrónico, proceda do
seguinte modo:

5.3.5.1.Clique em Criar Novo
5.3.5.2.Digite manualmente o Número de Documento
5.3.5.3.Clique em Validação de Documentos
5.3.5.4.Os campos, Lote nº, Zona Produção, Zona Apanha, Est. Sanit.,
Espécie e Peso (Kg) – serão automaticamente preenchidos
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6.Caso o lote não tenha sido submetido a depuração clicar na caixa

6.1.Deixe em branco todos os campos e avance para o quadro 2. DESTINO
6.2.No campo Lista Tipo Estabelecimento Destino clique na “lupa”, selecione
na listagem devolvida o pretendido e clique Confirmar a lista
6.3.No campo Estabelecimento de Destino clique na “lupa”, selecione na
listagem devolvida o pretendido e clique Confirmar a lista
6.4.Caso não encontre o estabelecimento pretendido selecione Outro
Estabelecimento e preencha o campo Nome do Outro Estabelecimento
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7.Caso o lote tenha sido submetido a depuração

7.1.Preencha o campo Data de entrada com a data de entrada do lote em
depuração;
7.2.Preencha os campos Hora Entrada e Minuto Entrada com a hora e minuto
de entrada do lote em depuração;
7.3.Preencha o campo Data de saída com a data de saída do lote da
depuração;
7.4.Preencha os campos Hora Saída e Minuto Saída com a hora e minuto de
saída do lote da depuração.
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8. O quadro 2. Destino pode ser preenchido automaticamente quando lote for
remetido para um estabelecimento conexo português ou para alguns
estabelecimentos espanhóis (incluindo estabelecimentos de transformação).

8.1.Para o efeito selecione o ícone “lupa” em Lista Tipo Estabelecimento
Destino

8.2.No quadro devolvido marque o “tipo” de estabelecimento pretendido e
clique Confirmar a lista

8.3.De seguida selecione o ícone “lupa” em Estabelecimento Destino
11

8.4.No quadro devolvido marque o estabelecimento pretendido e clique
Confirmar a lista
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8.5. Se o Estabelecimento de Destino não se encontrar na listagem
disponibilizada, selecione no quadro 2.1, Outro Estabelecimento e preencha
manualmente os campos

9.Por fim, selecione Li e Aceito… e Gravar Dados
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10.Agora pode acrescentar as Observações que entenda úteis e selecionar o
Idioma do documento.
Nota: o Idioma do documento, deve corresponder á lingua oficial do País de
destino, do produto em apreço.

11.Caso não tenham ocorrido erros (são notificados no inicio e fim da página)
clique em Submeter Dados
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12.Clicar no botão Carregar PDF para visualizar o documento/formulário
preenchido - Agora pode imprimir o Documento/Formulário.

13.Para criar um novo documento para acompanhar um novo Lote clique em
Novo Formulário
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Após submeter os dados, são enviados dois E_Mails:



E_mail para o estabelecimento que submeteu o formulário
(Ex:Depuradora)



E_Mail para o produtor com o documento em anexo:
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