Publicado na Portaria n.º 168/2018, de 12 de junho, o
novo modelo da carta de navegador de recreio foi
desenvolvido de acordo com as linhas de orientação
da Organização Marítima Internacional (IMO) para os
certificados eletrónicos. A autenticidade do novo modelo
é garantida com recurso a elementos dificilmente
reproduzíveis. A validade poderá ser confirmada online,
no website www.portugueseflagcontrol.pt, através da
leitura do QRCode ou, de forma manual por inserção do
Unique Tracking Number.
Published in Ordinance n.º 168/2018 of June 12th, the
new model for the yachtsman’s licence was developed
in accordance with the guidelines of the International
Maritime Organization (IMO) for electronic certificates.
The new model’s authenticity is guaranteed by
using elements which are difficult to reproduce.
Validity can be confirmed online on the website
www.portugueseflagcontrol.pt
through
QRCode
reading or manually by inserting the Unique Tracking
Number.

Para esclarecer dúvidas ou obter informações, exclusivamente sobre
náutica de recreio, contacte-nos: de segunda a sexta-feira
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Tel: +351 213 035 805
E-mail: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt

To clarify questions or obtain information exclusively on yachtsman’s
licence, please contact us: Monday to Friday
from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
Phone: +351 213 035 805
E-mail: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt

USUFRUIR DO MAR NUNCA FOI TÃO FÁCIL…
ENJOYING THE SEA HAS NEVER BEEN SO EASY...

CARTA DE NAVEGADOR
DE RECREIO
YACHTSMAN’S LICENCE
Segunda-via, Equiparação e Renovação
Duplicate, Equivalence and Revalidation

UM PROCESSO ÚNICO. UM ÚNICO PONTO DE CONTACTO | ONE BUSINESS PROCESS. ONE POINT OF CONTACT
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A
Submissão do pedido
nos serviços online
“Náutica de Recreio”
Submission of
the request on
“Yachtsman’s Licence”
online services

2

Análise e
Decisão
Analysis and
Decision

Se ainda não é utilizador BMar
registe-se em www.bmar.pt
Preencha o formulário, submeta e receba uma
mensagem de confirmação de criação de conta.
Aceda ao e-mail, verifique a mensagem recebida
e clique no Link para ativar a conta.
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If you are not a BMar user yet,
register at www.bmar.pt
Fill in the form, submit, and receive a message
confirming the account creation. Access the email,
check the received message and click on the Link
to activate the account.
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After accessing your account, fill in or update
your personal data and confirm.

3

Selecione “Novo Pedido” no menu lateral esquerdo
e escolha o pedido que pretende: Segunda Via,
Equiparação, Renovação.

3

Select “New Request” in the left side menu and
choose: Duplicate, Equivalence, Revalidation.
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Preencha o formulário, faça o upload dos anexos,
verifique a informação e carregue no botão
“Submeter”.
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Fill in the form, upload the attachments, check the
information and click on the “Submit” button.
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Pay based on the data received by email, preferably
by ATM.
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Envio da carta em
suporte digital
por e-mail
Email yachtsman’s
e-licence sending

Se solicitado, envio da
carta em suporte físico
para a morada
de expedição
If requested sending
the licence to the
shipping address

SERVIÇO DE SUPORTE AO CLIENTE | CUSTOMER SERVICE SUPPORT
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Após entrar na sua conta, preencha ou atualize
os seus dados pessoais e confirme.

Faça o pagamento com base nos dados recebidos
por e-mail, preferencialmente por multibanco.
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DIGITAL | E-LICENCE
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FÍSICO | LICENCE

