CARTA DE NAVEGADOR DE RECREIO
EQUIPARAÇÃO

Ex.ma Senhora
Diretora-Geral da DG de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
_____________________________________________________________________________ (Nome)
nascido em ___ /___ /_______, natural de ___________________________________, de nacionalidade
__________________________, residente na ______________________________________________
_________________________________ C. Postal ________-______, _________________________
telefone nº __________________, e-mail ________________________________________, portador
do B.I./Cartão de Cidadão nº ______________________ válido até ___ /___ /______, com o Número
de Contribuinte ______________________, habilitado com a (o) categoria profissional / curso de
__________________

_____________________, solicita a V. Exa. a atribuição da Carta de Navegador

de Recreio com a categoria de _____________________________________, com base no regime de
equiparação previsto no Regulamento da Náutica de Recreio e regulamentado pela Portaria nº 200/97 de
24 de Março, para o que anexa os documentos abaixo assinalados.
Pede Deferimento
______________________, ___ de ___________________ de ______
Assinatura: __________________________________________________________________________
Requer que a carta seja enviada via CTT:

Sim (Custo adicional de 5 €)

Não

Em caso de indeferimento e para o caso de haver devolução de algum valor, depois de deduzidas as
despesas com a organização do processo, indique por favor o seu NIB:
__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __
Anexos:
Fotocópia da cédula de inscrição com averbamentos e devidamente autenticada
Atestado médico comprovativo da aptidão fisica e mental para o exercício da navegação de recreio
Documento comprovativo da habilitação (curso) que possui, devidamente autenticado
Uma fotografia a cores tipo passe (actualizada)
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte
Pagamento de taxa em vigor
Contactos:
Divisão de Pessoal do Mar e Navegadores de Recreio:
Tel: 21 391 47 07 ou 21 391 46 06 - Fax: 21 391 45 95 - Email: piloto.exames@imarpor.pt
Serviço de Atendimento:
Tel: 21 391 45 06/07/08 – Fax: 21 391 46 34 - Email: imp.rp@imarpor.pt
DGRM - DG Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
Av. Brasilia – 1449-030 Lisboa
Telefone: + 351 21 303 57 00 – Fax: + 351 21 303 57 02 – Email: dgrm@dgrm.min-agricultura.pt
www.dgrm.min-agricultura.pt

