CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA DE
EQUIPAMENTO MARÍTIMO
CERTIFICATE OF EQUIVALENCE OF MARINE EQUIPMENT

REPÚBLICA PORTUGUESA
THE PORTUGUESE REPUBLIC

Emitido segundo as disposições do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 167/99, de 18 de maio, que transpôs a Diretiva n.º 96/98/CE do Conselho, de 20 de
dezembro de 1996
sob a autoridade do Governo da República Portuguesa pela
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS
Issued under the provisions of article 14 of the Decree-Law n.º 167/99, of 18th of May, which transposes Directive 96/98/EC of the Council, of 20 December
1996
under the authority of the Government of the Portuguese Republic by
DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS

NOME DO NAVIO
Name of ship

DISTINTIVO
DO NAVIO EM
NÚMERO OU
LETRAS

PORTO DE
REGISTO

ARQUEAÇÃO
BRUTA

Port of Registry

Gross Tonnage

NÚMERO IMO
IMO Number

Distinctive Number
or Letters

Certifica-se que, sob a autoridade conferida pelo artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 167/99, de 18 de maio, o
navio está autorizado a manter a bordo o seguinte equipamento marítimo:

This is to certify that the ship is, under the authority conferred by article 14.º of the Decree-Law n.º 167/99, of 18th of May, authorized to retain on board the
bellow marine equipment:

Designação (Designation) –
Marca (Manufacturer) –
Modelo (Model) –
N.º de série (Serial N.º) –
Condições, caso existam, em que este certificado é concedido:
Conditions, if any, on which this certificate is granted:

O presente certificado é válido até:
This certificate is valid until:

Emitido em:
Issued at

(Local de emissão do certificado)

, sob o nº
, under n.º

(Place of issue of certificate)

Data de emissão:
Date of issue:

......................................................................................................................

(Assinatura da pessoa autorizada a emitir o certificado)
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Selo e carimbo, conforme apropriado, da autoridade que emite o
certificado)
(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

M-DSAM-501(0)

