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O novo modelo

Usufruir do mar nunca foi tão
fácil…

Físico

A autenticidade do modelo é
garantida com recurso a
elementos dificilmente

1

2

reproduzíveis (holograma, design

REGI S TAR

complexo e anti-cópia).

O novo modelo contém elementos
P R E E N C H ER
O P E D I DO

3

de segurança que permitem
rastrear, em qualquer momento,

RECEBA A
S U A C A R TA
EM CASA

através do QRCode ou do Unique
Tracking Number
em

PAGAR

www.portugueseflagcontrol.pt.

Digital
Ve r ific aç ão O n - L in e :

O modelo da Carta de Navegador de

Carta de Navegador de
Recreio do Titular

Recreio, publicado na Portaria n.º
QRCode

168/2018, 12 de junho, foi desenvolvido

de acordo com as linhas de orientação
da Organização Marítima Internacional

assinatura
digital

(OMI) para a certificação eletrónica.
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Validade da Carta

1. Criar um Utilizador
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Criar Utilizador | Criar Registo

1
Para uma nova utilização é necessário registar o Utilizador ,
por forma a conseguir consultar e submeter pedidos no BMar
a partir de casa.
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Criar Utilizador | Registar Utilizador
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2

Preencher os campos obrigatórios
assinalados com * vermelho

3

Carregar no botão “Submeter”

Ativação de Conta

4

É exibida uma mensagem de
confirmação de conta criada

5

Verifique o email de ativação no seu
email e clique no link.

6

Após clicar no link, abre o BMar com
a confirmação de ativação.
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Criar Utilizador | Primeira Autenticação

7
Depois de ativado, inserir utilizador e palavra-passe
escolhidos e carregar no botão no Entrar.
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2. Preencher ou Atualizar Dados Pessoais

Edição 3 - 01-06-2020

M-DQAI-36(1)

Dados Pessoais | Preencher ou Atualizar

1

A primeira que acede terá de
completar os seus dados pessoais.
Preencher os campos obrigatórios
assinalados com * vermelho

2

Inserir a sua morada principal e
outras como sejam a morada de
entrega, se não coincidirem

3

Para a tramitação eletrónica do seu
pedido terá de autorizar o
tratamento dos seus dados.

4

Carregar no botão “Submeter”
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Dados Pessoais | Morada
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5

Definir se esta é a sua morada de
contacto principal/fiscal

5

Preencher o código postal associado
à morada (4 dígitos) e campo de
Extensão (3 dígitos). Carregar no
botão “Obter Morada para o Código
Postal”

7

Verifique se os campos preenchidos
automaticamente pela a aplicação e
preencha os dados em falta ou pode
optar por preencher todos os campos
manualmente.

8

Carregar no botão “Confirmar”

3. Criar Novo Pedido

Edição 3 - 01-06-2020

M-DQAI-36(1)

Novo pedido | Criar

1

Edição 3 – 01-06-2020

Para realizar um pedido pode selecionar “Novo Pedido”
no menu lateral esquerdo
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Novo pedido | Critérios para identificar Tipo de Pedido
Náutica de Recreio

Categoria
Tipo de
Pedido

QUANDO
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2º Via

Renovação

Equiparação

Pode requerer a segunda via de carta de
navegador de recreio quando os motivos
são os seguintes:
• Alteração de Dados
• Perda ou Furto
• Alteração de Competências
• Outro Motivo

Pode requerer a renovação de carta de
navegador de recreio:
• até 30 dias antes do término da data
de validade

Pode requerer a equiparação de carta de
navegador de recreio se reunir uma das
seguintes condições:
• se teve formação como oficial da Marinha,
oficial da marinha mercante ou foi aluno da
Escola Naval e da Escola Náutica Infante D.
Henrique e a outros profissionais do mar
• se for estrangeiro com residência em
Portugal e possuir um título estrangeiro que
o habilite a conduzir embarcações de
recreio

Para saber quando deverá renovar a sua
carta a DGRM disponibiliza o Simulador
de Renovação de Carta de Navegador de
Recreio
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Novo pedido | Tipologia

2

O formulário apresenta uma estrutura idêntica para qualquer que seja a categoria e tipo de pedido, sendo composto por
7 etapas – Tipologia, Requerente/Titular, Caracterização, Anexos, Declarações, Resumo e Final.

3

Na Categoria do Pedido selecionar “Náutica de Recreio” e no Tipo de Pedido selecionar o que pretende: Segunda Via,
Equiparação ou Renovação.

Escolher a Categoria
- Náutica de Recreio.

Clique “Avançar”
para fase seguinte
Escolher o Tipo de Pedido
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Novo pedido | Requerente / Titular

4

Indicar Requerente e Titular
O Requerente pode ser o Titular ou um representante.
Caso seja um representante, tem de ser apresentada uma procuração.

Selecionar o Tipo
de Requerente
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Requerente Individual: está a requerer em nome
próprio. Não são pedidos mais dados sobre o
requerente.
Representante de uma Entidade: está a requerer no
papel de representante de uma entidade. A
entidade será considerada requerente do pedido e
os dados da entidade têm de ser preenchidos
M-DQAI-36(1)

Novo pedido | Requerente / Titular

5

Caso seja representante de uma entidade
É pedida informação da entidade que representa, incluindo uma declaração que ateste a relação do utilizador com a entidade
requerente.

Caso o utilizador
já tenha submetido
uma declaração de
representação de
uma entidade
requerente no
BMar, pode clicar
em “Obter
Entidade
Registada”
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Novo pedido | Requerente / Titular

6
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Informação referente ao titular
Após a escolha do requerente, é escolhido o titular. O titular pode ser:
• Titular é o mesmo que o requerente – dados são preenchidos automaticamente com os já introduzidos no BMar;
• Pessoa Singular Representada – o titular do documento a emitir está a ser representado. É exigida uma procuração para o
efeito;
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Novo pedido | Caracterização

5

De acordo com o tipo de pedido escolhido, assim será necessário preencher campos de
caraterização do pedido.
Por defeito, se for o titular da Carta a pedir poderá o formulário ser automaticamente preenchido.
Caso isso não aconteça, será necessário preencher manualmente.
Para cada um dos tipos de Pedido são apresentados os formulários de caracterização de pedido e
lista de anexos necessários, conforme as letras indicadas

Náutica de Recreio

Categoria
Tipo de
Pedido
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2.ª Via

Renovação

Equiparação

A

B

C

M-DQAI-36(1)

Novo pedido | Anexos

Náutica de Recreio

Categoria
Tipo de Pedido

QUANDO
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2.ª Via

Renovação

Equiparação

Se titular:
Fotografia atual (altura 2,5 [cm] x
largura 2 [cm] – tipo passe), com
fundo branco, tamanho até 2MB, num
dos seguintes formatos: jpeg, jpg, png,
bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente
Assinatura digitalizada, conforme
consta do documento de identificação,
com tamanho até 2MB, num dos
seguintes formatos: jpeg, jpg, png,
bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente

Se titular:
Fotografia atual (altura 2,5 [cm] x largura 2
[cm] – tipo passe), com fundo branco, tamanho
até 2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física, emitido há
menos de 6 meses ou certificado médico para
marítimos
Assinatura digitalizada, conforme consta do
documento de identificação, com tamanho até
2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente

Se titular português:
Fotografia atual (altura 2,5 [cm] x largura 2
[cm] – tipo passe), com fundo branco, tamanho
até 2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física, emitido há
menos de 6 meses ou certificado médico para
marítimos
Assinatura digitalizada, conforme consta do
documento de identificação, com tamanho até
2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente
Digitalização do documento que comprova a
formação ou categoria profissional
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Novo pedido | Anexos

Náutica de Recreio

Categoria
Tipo de Pedido

QUANDO
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2.ª Via

Renovação

Equiparação

Se representante:
Declaração ou procuração do titular
(documento imperativo para dar
início ao processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5
[cm] x largura 2 [cm] – tipo passe),
com fundo branco, tamanho até 2MB,
num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Assinatura digitalizada do titular,
conforme consta do documento de
identificação, com tamanho até 2MB,
num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif

Se representante:
Declaração ou procuração do titular
(documento imperativo para dar início ao
processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5 [cm] x
largura 2 [cm] – tipo passe), com fundo branco,
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física do titular,
emitido há menos de 6 meses ou certificado
médico para marítimos
Assinatura digitalizada do titular, conforme
consta do documento de identificação, com
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif

Se titular não português:
Fotografia atual (altura 2,5 [cm] x largura 2
[cm] – tipo passe), com fundo branco, tamanho
até 2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que não
requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física, emitido há
menos de 6 meses ou certificado médico para
marítimos
Assinatura digitalizada, conforme consta do
documento de identificação, com tamanho até
2MB, num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif
Digitalização do título estrangeiro válido
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Novo pedido | Anexos

Náutica de Recreio

Categoria

Tipo de Pedido

QUANDO
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2.ª Via

Renovação

Equiparação

Se representante de uma entidade,
em nome de terceiros:
Declaração (documento imperativo
para dar início ao processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5
[cm] x largura 2 [cm] – tipo passe),
com fundo branco, tamanho até 2MB,
num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Assinatura digitalizada do titular,
conforme consta do documento de
identificação, com tamanho até 2MB,
num dos seguintes formatos: jpeg, jpg,
png, bmp, gif

Se representante de uma entidade, em nome
de terceiros:
Declaração (documento imperativo para dar
início ao processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5 [cm] x
largura 2 [cm] – tipo passe), com fundo branco,
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física do titular,
emitido há menos de 6 meses ou certificado
médico para marítimos
Assinatura digitalizada do titular, conforme
consta do documento de identificação, com
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif

Se representante:
Declaração ou procuração do titular
(documento imperativo para dar início ao
processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5 [cm] x
largura 2 [cm] – tipo passe), com fundo branco,
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física do titular,
emitido há menos de 6 meses ou certificado
médico para marítimos
Assinatura digitalizada do titular, conforme
consta do documento de identificação, com
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif
Digitalização do documento que comprova a
formação ou categoria profissional, se titular
português
Digitalização do título estrangeiro válido
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Novo pedido | Anexos

Náutica de Recreio

Categoria
Tipo de Pedido

2.ª Via

Renovação

Se representante de uma entidade, em nome
de terceiros:
Declaração (documento imperativo para dar
início ao processo)
Fotografia atual do titular (altura 2,5 [cm] x
largura 2 [cm] – tipo passe), com fundo branco,
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif, só nos casos em que
não requerer presencialmente
Atestado médico de aptidão física do titular,
emitido há menos de 6 meses ou certificado
médico para marítimos
Assinatura digitalizada do titular, conforme
consta do documento de identificação, com
tamanho até 2MB, num dos seguintes formatos:
jpeg, jpg, png, bmp, gif
Digitalização do documento que comprova a
formação ou categoria profissional, se titular
português
Digitalização do título estrangeiro válido

QUANDO
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Equiparação

M-DQAI-36(1)

Novo pedido |Caracterização de 2.ª Via

A

Preencher campos de caraterização do pedido.
Caso o número da carta e restantes campos associados (Categoria, Competência, Data de Emissão e Data de Validade) não
apareçam automaticamente preenchidos, será necessário preencher manualmente.

Necessário preencher motivo da
segunda via, indicar se pedido
é urgente e se pretende emissão em
formato físico.

Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte

Edição 3 – 01-06-2020
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Novo pedido |Anexos de 2.ª Via

A

Os anexos obrigatórios encontram-se assinalados com * vermelho.
Pode submeter mais do que um ficheiro por tipologia de anexo.

Obrigatório, caso esteja a submeter o
pedido por outra pessoa

Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte
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Novo pedido | Caracterização de Equiparação

B

Preencher campos de caraterização do pedido.
Caso o número da carta e restantes campos associados (Categoria, Competência, entre outros).

Necessário preencher Categoria e
Competência da Carta, indicar se
pedido
é urgente e se pretende emissão em
formato físico.
NOTA:
Não são possíveis emitir equiparações urgentes
para titulares de cartas estrangeiras porque a
resposta depende de outras Administrações
Marítimas.

Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte
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Novo pedido |Anexos de Equiparação

B

Os anexos obrigatórios encontram-se
assinalados com * vermelho.
Pode submeter mais do que um
ficheiro por tipologia de anexo.

Obrigatório, caso esteja a submeter o
pedido por outra pessoa
Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte

Edição 3 – 01-06-2020

M-DQAI-36(1)

Novo pedido | Caracterização de Renovação

C

Preencher campos de caraterização do
pedido.
Caso o número da carta e restantes
campos associados (Categoria,
Competência, entre outros).

Necessário preencher Número,
Categoria e Competência da Carta,
entre outros e indicar se pedido
é urgente e se pretende emissão em
formato físico.
Caso a Data de Validade da Carta seja
anterior à data atual é necessário
realizar exame e selecionar o local do
exame pretendido.

Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte
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Novo pedido |Anexos de Renovação

C

Os anexos obrigatórios
encontram-se assinalados com *
vermelho.
Pode submeter mais do que um
ficheiro por tipologia de anexo.

Obrigatório, caso esteja a submeter o
pedido por outra pessoa

Clicar “Avançar”
para passar à fase seguinte
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Novo pedido | Declarações

6

Para pedido ser submetido existe a necessidade de concordar com as declarações finais do pedido.

Verificar declarações e assinalar as mesmas.
Edição 3 – 01-06-2020

M-DQAI-36(1)

Novo pedido | Resumo e Entrega

7

Ecrã com Resumo da informação preenchida no formulário de pedido.
Este ecrã serve apenas para consulta dos dados inseridos, pelo que qualquer alteração que seja necessário realizar terá que ser efetuada nos ecrãs anteriores. ; caso contrário
É apresentada uma faixa vermelha no topo do pedido com a informação que falta preencher ou retificar, por forma a conseguir submeter o pedido.
Caso verifique que necessita de retificar algum campo pode selecionar o botão “voltar” e navegar até ao ecrã pretendido. Se estiver tudo em conformidade deve
selecionar o botão “submeter” para submeter o pedido. Se existir algum dado que não esteja válido a aplicação apresentará uma mensagem de erro.

8
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Ecrã final com a indicação que pedido foi submetido com sucesso,
data de submissão, email para onde serão enviadas as
notificações eletrónicas e possibilidade de obter o recibo de
submissão em formato PDF.
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4. Consultar Pedido
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Consultar Pedido

1

Selecionar a entrada de menu “Meus Pedidos” e automaticamente aparecerá a lista de pedidos submetidos ou em
rascunho. Caso pretenda filtrar os resultados obtidos pode aplicar filtros de pesquisa indicados no painel “Critérios de
Pesquisa de Pedidos do BMar”.

Filtros possíveis de
aplicar quando se
realiza a pesquisa
de pedidos BMar.

Selecionar o
ícone da lupa
por forma a abrir
janela com os
Tipos de Pedidos
possíveis de
selecionar.

Pressionar o botão “Pesquisar” para aparecer a
lista de Tipos de Pedido possíveis de filtrar.

Lista de Pedidos o BMar com
possibilidade de exportar
resultados para Excel ou PDF.
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5. Remover/Cancelar Pedido
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Remover/Cancelar Pedido

1

Selecionar a entrada de menu “Meus Pedidos” e automaticamente aparecerá a lista de pedidos submetidos ou em rascunho.
Selecionar o pedido a eliminar e carregar no botão Remover/Cancelar consoante o estado do Pedido.

Selecionar na Lista de Pedidos
do BMar o pedido a eliminar.
Caso o estado seja Submetido
aparecerá o botão “Cancelar”

Selecionar na Lista de Pedidos
do BMar o pedido a eliminar.
Caso o estado seja Em Rascunho
aparecerá o botão “Remover”

Ao carregar no botão Cancelar/Remover o utilizador será redirecionado para
um ecrã de consulta onde no fundo da página terá que pressionar novamente
botão Cancelar/Remover e confirmar que pretende eliminar o registo.
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6. Recuperar Acesso
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Recuperar Acesso | Utilizador
Para as situações em que o utilizador já tem um registo de utilizador efetuado mas não se recorda do utilizador para
aceder ao BMar, existe no ecrã de autenticação via Utilizador/Password uma opção para a sua recuperação.

1
Clicar em “Recuperar Utilizador”
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2

3

Preencher o email, NIF e o código de
validação apresentado no ecrã, ao carregar
no Botão Recuperar

M-DQAI-36(1)

Aceder ao e-mail, verificar a mensagem de
correio eletrónico recebida, abrir e clicar no Link
para ativar a conta, e aparece a mensagem
seguinte.

Recuperar Acesso | Palavra-Passe
Para as situações em que o utilizador já tem um registo de utilizador efetuado mas não se recorda da palavra-passe
para aceder ao BMar, existe no ecrã de autenticação via Utilizador/Password uma opção para a sua recuperação.

1
Clicar em “Recuperar Palavra-Passe”
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2

3

Preencher o email, o nome de utilizador e o
código de validação apresentado no ecrã,
ao carregar no Botão Recuperar
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Aceder ao e-mail, verificar a mensagem de correio
eletrónico recebida, abrir e clicar no Link para ativar
a conta, e aparece a mensagem seguinte. Em
seguida, repete os passos 2 e 3 da página anterior.

Cartas de Navegador de Recreio | Ajuda
Caso já se tenha autenticado e necessite de ajuda e queira
reportar algum incidente com os menus da aplicação,
agradecemos que nos envie um e-mail com uma breve
descrição do erro, e se possível, com um print screen da
situação.

Para qualquer necessidade de esclarecimentos ou apoio
sobre a utilização da aplicação poderá contactar-nos por
• e-mail: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt
• ligue +351 213 035 805 em dias úteis,
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Para realizar o print screen ou imagem do ecrã clique na
tecla, conforme indicado na figura, e colar a imagem na
aplicação nativa do Windows, o Paint, ou noutro formato de
ficheiro, gravar como um documento e submeter.

Relativamente ao presente documento, poderá solicitar melhorias e
clarificações, bastando para tal enviar a sua sugestão para o e-mail
acima referido.
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Avenida Brasília. 1449-030 Lisboa, Portugal
Coordenadas GPS: 38.696233, -9.225345

Telefone: + 351 213 035 700
www.dgrm.mm.gov.pt | dgrm@dgrm.mm.gov.pt
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