Publicado na Portaria n.º 292/2018, de 30 de outubro, o
novo modelo de autenticação 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 pode 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 292/2018 on October 30th,
the new model for the recognition by endorsement
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 verified online on the website
www.portugueseflagcontrol.pt, by scanning a QR
code, or by manually by inserting the Unique Tracking
Number.

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

To clarify questions or obtain information contact us: Monday
to Friday between 10:00 to 12:00 and 14:00 to 16:00
Phone: +351 213 035 805
Email: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt

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

NOVO SERVIÇO | NEW SERVICE
RECONHECIMENTO POR AUTENTICAÇÃO
DE CERTIFICADOS DE MARÍTIMOS EMITIDOS
POR ADMINISTRAÇÕES MARÍTIMAS
ESTRANGEIRAS
RECOGNITION BY ENDORSEMENT
OF A SEAFARER’S CERTIFICATE ISSUED
BY FOREIGN MARITIME ADMINISTRATIONS

UM PROCESSO ÚNICO. UM ÚNICO PONTO DE CONTACTO | ONE BUSINESS PROCESS. ONE POINT OF CONTACT

B

A
Submissão do pedido
em www.bmar.pt
Submission of request
at www.bmar.pt

D

C
Análise e Decisão
Analysis and Decision
Envio do e-SRA por email
Sending of e-SRA by email

Envio do certificado
em suporte digital
por email
Sending of e-certificate
by email

Se solicitado, envio do
certificado em suporte
físico para a morada de
expedição
If requested, sending
of the certificate to the
shipping address

SERVIÇO DE SUPORTE AO CLIENTE | CUSTOMER SERVICE SUPPORT

A

1
2

B
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 email, verifique a mensagem recebida
e clique no Link para ativar a conta.
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Selecione “Novo Pedido” no menu lateral
esquerdo, escolha a Categoria e o Tipo de Pedido
“Reconhecimento por Autenticação de Certificados”.
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Select “New Request” in the left side menu and under
Category and Type of Request choose “Recognition
by Authentication of Certificates”.
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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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Faça o pagamento com base nos dados recebidos
por email.
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Declaração Eletrónica de
Receção do Requerimento
(e-SRA):
Declaração temporária para
marítimo puder trabalhar
durante o período máximo
de 90 dias.
Eletronic
Statement
of
Receipt
of
Application
(e-SRA):
Temporary Statement for
seafarer could work during
the maximum period of 90
days

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’s creation.
Access the email, check the message and click on the
link to activate the account.

After accessing your account, fill in or update your
personal data and confirm.

Após entrar na sua conta, preencha ou atualize os
seus dados pessoais e confirme.

E-SRA

Pay using the payment information received by email.
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DIGITAL | E-CERTIFICATE

D

FÍSICO | CERTICATE

