
  

	

PROPOSTA	
REGULAMENTO	
DA	MARINHA	DE	

RECREIO	
PROPOSTA	CONJUNTA	

SÍNTESE	
Unidos no objectivo de melhoria do sector da 
Marinha de Recreio em Portugal a ACAP/APICAN, 
AIDEM, ANC e APNAV, reuniram-se para a 
elaboração de uma proposta conjunta de 
Regulamento da Marinha de Recreio. A proposta 
agora apresentada espelha o pensamento e debate 
entre os intervenientes de forma a refletir nesta 
proposta, segura, racional e consistente, o 
ajustamento de Diretivas Europeias, a simplificação 
do processo de registo das embarcações e a 
optimização na habilitação e processo de formação 
dos navegadores de recreio.	
	

	



		

                                                         Introdução 
	

Como	 contributo	 para	 análise	 da	 regulamentação	 da	 marinha	 de	 recreio,	 a	 ACAP/APICAN,	
AIDEM,	ANC	e	APNAV,	tomaram	a	iniciativa	de	reunir,	com	vista	a	preparar	propostas	para	revisão	
do	 atual	 RNR.	 As	 federações	 das	 atividades	 desportivas	 e	 de	 lazer	 ligadas	 ao	mar	 (FP	 Atividades	
Subaquáticas,	FP	Pesca	Desportiva,	FP	Remo	e	FP	Vela)	acompanharam	o	trabalho.	

	
Foi	feita	uma	análise	extensiva	de	vários	temas	que	a	seguir	apresentamos,	juntando	em	anexo	

uma	proposta	baseada	na	 análise	 do	RNR	em	vigor,	 proposta	da	DGRM	de	5	de	maio	de	 2016	e	
Decreto-Lei	26	A/2016	de	9	de	Junho,	que	transpõe	a	Diretiva	2013/53/UE.	

	
Essencialmente,	e	como	pontos	a	salientar,	propomos:	
	
1	-	Designar	a	atividade	lúdica	em	causa	como	Marinha	de	Recreio	deixando	o	termo	Náutica	
de	Recreio	para	todo	um	conjunto	de	atividades	ligadas	ao	sector	
	
2	-	Usar	a	classificação	das	embarcações	de	recreio	estipulada	no	Decreto	Lei	26	A/2016	de	9	
de	 Junho,	 mantendo	 as	 Zonas	 de	 Navegação	 para	 definição	 da	 palamenta	 de	 segurança	
obrigatória	em	cada	zona;	estipular,	do	mesmo	modo,	que	as	embarcações	de	recreio	são	as	de	
comprimento	entre	2.50	e	24.00	metros	
	
3	 –	 Rever	 a	 portaria	 1464/2002,	 com	 alguns	 ajustes,	 mantendo	 como	 portaria	 e	 facilitando	
assim	a	atualização	de	normas	e	especificações	
	
4	–	Adotar	procedimentos	de	registo	simplificados,	semelhantes	aos	usados	nos	outros	países	
da	UE,	 fazendo	o	 registo	 de	propriedade	nas	 Conservatórias,	 que	passariam	a	designar-se	 de	
Bens	Móveis.	Esse	registo	seria	precedido	de	inscrição	no	RETECER,	que	seria	gerido	pela	DGAM	
para	qualquer	ER;	sugerimos	ainda	que	o	registo	de	propriedade	seja	facultativo,	exceto	quando	
haja	 situação	 de	 natureza	 legal	 que	 o	 imponha	 (p.e.,	 uma	 hipoteca,	 leasing,	 MT....),	 sendo	
bastante	a	 inscrição	no	RETECER	para	habilitar	à	navegação	em	águas	territoriais,	válida	entre	
inspeções	técnicas	de	manutenção	
	
5	–	Definir	procedimentos	de	inspeção	quinquenal	que	lhe	dê	um	objetivo	claro	de	análise	do	
estado	da	ER	para	navegar,	deixando	de	ser	uma	ação	inspetiva	maioritariamente	virada	para	a	
verificação	 de	 palamenta	 e	 validades,	 que	 consideramos	 não	 fazer	 sentido,	 porquanto	 é	
equipamento	 que	 apenas	 deve	 ser	 obrigatório	 consoante	 a	 zona	 de	 navegação	 e	 número	 de	
tripulantes.	Para	além	disso,	não	incluir	a	palamenta	no	registo,	passando	a	ser	uma	obrigação	
do	comandante	e	do	armador	garantir	que	está	a	bordo	de	acordo	com	a	zona	de	navegação	e	
número	de	tripulantes	embarcados.	
	
6	–	Integrar	o	Decreto	Lei	478/99	no	regulamento	e	rever	a	Portaria	288/2000	
		
7	–	Flexibilizar	aquisição	de	pirotécnicos	e	antibióticos	
	
Vejamos	rapidamente	algumas	das	questões	mais	significativas,	detalhadas	em	anexo.		
	
1. Náutica	versus	Marinha	de	Recreio	

	
Ao	que	nos	parece,	o	termo	Náutica	de	Recreio	refere-se	a	uma	atividade	alargada	que	inclui	o	

que	pensamos	ser	a	Marinha	de	Recreio,	a	que	se	refere	o	Regulamento	em	análise		e	uma	série	de	
outras	atividades	em	que	se	incluem	fabricantes,	comerciantes,	oficinas	de	assistência	e	outros.	

Propomos	assim	a	designação	de	Marinha	de	Recreio	para	o	regulamento	em	revisão.	



	
	
2.	 Classificação	das	Embarcações	de	Recreio	(ER)	
	
Consideramos	da	maior	importância	a	adoção	da	Diretiva	2013/53/EU,	transposta	pelo	Decreto	

Lei	 26	A/2016	 de	 9	 de	 junho,	 que	 considera	 os	 fabricantes	 das	 embarcações	 de	 recreio	 como	 as	
entidades	 mais	 competentes	 para	 definirem	 as	 condições	 de	 mar	 e	 vento	 que	 as	 embarcações	
podem	suportar	e	a	sua	lotação.		

Complementarmente,	e	à	semelhança	do	que	se	passa	com	a	aplicação	da	Diretiva	em	Espanha	
e	França,	a	nova	classificação	das	ER	por	categoria	de	concepção	implica	manter	o	conceito	de	áreas	
de	navegação,	com	vista	a	definir	listas	mínimas	de	palamenta	de	segurança	para	cada	caso.		

Sabemos	 que	 a	 adoção	 da	 referida	 Diretiva	 tem	 implicações	 no	 restante	 articulado	 do	
regulamento,	 portarias	 entretanto	 emanadas,	 etc.	Mas	 é	 um	 trabalho	 que	 tem	 de	 ser	 feito,	 sob	
pena	 de	 Portugal	 ficar	 de	 fora	 do	 sistema	 normativo	 utilizado	 na	 Europa,	 cujos	 praticantes	 e	
fabricantes	queremos	atrair,	para	vender	serviços	e	as	poucas	embarcações	que	produzimos,	mas	
que	queremos	e	temos	condições	de	aumentar.	

Pelo	exposto,	consideramos	que	temos	que	adotar	o	sistema	de	classificação	das	embarcações	
de	recreio	em	Categorias	de	concepção	A,	B,	C	ou	D,	de	acordo	com	o	estipulado	no	Decreto	Lei	26	
A/2016	de	9	de	junho.	Era	bom	para	Portugal	que	fosse	agora.	

De	 acordo	 com	 esta	 nova	 filosofia,	 a	 distância	 a	 que	 uma	 ER	 pode	 navegar	 da	 costa	 não	
depende	 mais	 da	 sua	 categoria	 de	 concepção,	 mas	 antes	 da	 palamenta	 embarcada	 conforme	
definição	das	Zonas	de	navegação.	Por	outro	lado,	uma	ER	pode	dispor	da	palamenta	para	praticar	
uma	navegação	a	determinada	distância	da	costa,	mas	poderá	não	estar	em	condições	de	o	 fazer	
devido	às	condições	de	mar	e	vento.	

	
3. Definição	das	Zonas	de	Navegação	

	
Haverá	então	que	rever	as	atuais	Zonas	de	Navegação	em	função	das	condições	de	mar	e	vento	

possíveis	de	encontrar	e	do	escalonamento	do	sistema	de	Busca	e	Salvamento	e	do	sistema	GMDSS.		
Para	tal,	é	importante	o	conceito	estatístico	das	condições	meteorológicas	prováveis	numa	área	

de	mar	e	o	tempo	de	arribada	necessário	para	a	embarcação	chegar	a	um	abrigo,	responsabilizando	
o	Patrão	para	que,	independentemente	destas	zonas	de	navegação,	a	embarcação	não	vá	além	das	
condições	máximas	de	mar	e	vento	definidas	pelos	construtores.		

De	 salientar	 que	 atualmente	 o	 IPMA	 dá	 previsões	 a	 3	 dias	 com	 bastante	 fiabilidade	 e	 o	 IH	
disponibiliza	 também	dados	 sobre	 a	 ondulação,	 em	vários	 pontos	 da	 costa,	 para	 além	dos	 vários	
sítios	na	internet	que	permitem	descarregar	ficheiros	Grib	e	informação	vária		sobre	mar	e	vento.	

Com	a	classificação	das	embarcações	em	classes	de	concepção	consoante	a	sua	certificação	de	
fabrico,	 como	preconizamos,	as	Zonas	de	Navegação	não	constituem	então	uma	classificação	das	
ER,	mas	antes	definem	o	equipamento	de	segurança	indispensável	em	cada	caso,	 impondo	limites	
máximos	de	distância	de	navegação	à	costa,	em	função	das	condições	de	vento	e	vaga	compatíveis	
com	a	certificação	do	construtor.				

Mas	 podemos	 considerar	 uma	 correspondência	 entre	 Categorias	 de	 Concepção	 e	 Zonas	 de	
Navegação,	tendo	em	conta	que,	quanto	mais	nos	afastamos	da	costa	maior	é	a	probabilidade	de	
enfrentar	 vento	 mais	 forte	 e	 maior	 altura	 significativa	 das	 ondas.	 Assim,	 propomos	 que	 à	
semelhança	de	Espanha	e	França	se	estabeleçam	as	seguintes	Zonas	de	Navegação	e	as	limitações	
de	Categoria	de	Concepção	para	as	ER	que	naveguem	em	cada	Zona:	

	
a) Zona	de	navegação	1	–	navegação	sem	limite	de	área	

Só	pode	ser	praticada	por	ER	categoria	A	
b) Zona	 de	 navegação	 2	 -	 250	milhas	 de	 um	 abrigo	 (assim	 podem	 ir	 até	 à	Madeira	 e	 estarão	

sempre	a	uma	distância	razoável	para	um	salvamento)	
Só	pode	ser	praticada	por	ER	categoria	A	e	B	

c) Zona	de	navegação	3	–	25	milhas	da	costa	e	sem	limite	de	distância	a	um	porto	de	abrigo													



Só	pode	ser	praticada	por	ER	categoria	A,	B	e	C	
d) Zona	de	navegação	4	–	20	milhas	de	um	porto	de	abrigo	e	10	milhas	da	costa		

												Só	pode	ser	praticada	por	ER	categoria	A,	B		e	C	
e) Zona	de	navegação	5	 -	 igual	 ao	atual	 tipo	5;	pensamos	 também	que	aqui	o	 risco	é	mínimo,	

pois	quando	muito	poderão	ser	apanhados	uma	nortada	repentina,	mas	por	outro	lado	estão	
à	distância	do	alcance	da	rede	de	telemóvel.	
Pode	ser	praticada	por	todas	as	categorias	de	ER	

	
Estas	Zonas	de	Navegação,	determinam	portanto	a	palamenta	de	segurança	obrigatória	que	a	

embarcação	deve	ter	a	bordo,	de	acordo	com	o	conceito	da	atual	Portaria	1464/2002.	Assim,	uma	
ER	apenas	terá	que	ter	a	bordo	a	palamenta	de	segurança,	material	de	primeiros	socorros	e	meios	
de	comunicação	requeridos	de	acordo	com	a	zona	praticada	e	o	número	de	tripulantes,	 tal	como	
hoje	 acontece,	 mas	 sem	 a	 obrigatoriedade	 de	 possuir	 a	 palamenta	 correspondente	 à	 zona	 que	
poderia	praticar,	de	acordo	com	a	sua	categoria	de	conceção	.	

	
4. Registo	

	
De	acordo	com	a	legislação	em	vigor	(Decreto	Lei	26	A	de	2016)	as	ER	passarão	portanto	a	ser	

registadas	 nas	 categorias	 de	 concepção	 definidas	 no	 Certificado	 de	 Conformidade	 emitido	 pelo	
fabricante.	

Assim	 sendo,	 de	 acordo	 com	 a	 Decreto	 Lei	 26	 A/2016	 de	 9	 de	 junho,	 uma	 ER	 está	 definida	
apenas	 com	 comprimentos	 entre	 2.50	 e	 24.00	 metros.	 Daqui	 decorre	 que	 as	 embarcações	 com	
menos	de	2.50	metros	não	dispõem	de	Certificado	de	Conformidade,	não	podendo	ser	 registadas	
porque	 não	 são	 ER	 e	 não	 são	 abrangidas	 por	 este	 Regulamento.	 Apenas	 podem	 ser	 usadas	 com	
embarcações	de	praia	ou	auxiliares	de	ER.	

As	Zonas	de	Navegação	não	deverão	então	ser	usadas	como	classificação	de	registo	mas	como	
definição	da	palamenta	mínima	necessária	para	praticar	cada	zona.		

Como	já	vimos,	há	naturalmente	uma	correspondência	implícita	entre	a	categoria	de	concepção	
e	a	zona	de	navegação:	

	
Navegação	Oceânica	>	Zona	de	Navegação	1	>	Categoria	de	Concepção	A	
Navegação	de	Largo		>	Zona	de	Navegação	2	>	Categoria	de	Concepção	B	
Navegação	Costeira			>	Zona	de	Navegação	3	>	Categoria	de	Concepção	C	
Navegação	Costeira	Restrita	>	Zona	de	Navegação	4	>	Categoria	de	Concepção	C	
Navegação	em	Águas	Abrigadas	>	Zona	de	Navegação	5	>	Categoria	de	Concepção	D	
	

Dentro	 do	 princípio	 de	 que	 quem	 pode	 mais,	 pode	 menos,	 por	 exemplo,	 uma	 ER	 A	 pode	
navegar	em	qualquer	zona,	uma	ER	B	pode	navegar	em	todas	zonas	menos	na	Zona	1,	uma	ER	C	só	
pode	navegar	nas	 zonas	3,	4	e	5,	e	uma	ER	D	só	pode	navegar	na	 zona	5.	Mas	consoante	a	 zona	
escolhida	para	navegar,	assim	a	palamenta	de	segurança	requerida.	

No	que	 respeita	 a	 ER	 colocadas	 no	mercado	 antes	 da	 publicação	deste	Regulamento,	 dada	 a	
dimensão	do	parque	existente,	pensamos	que	poderão	continuar	válidos	os	registos	em	vigor.	Caso	
o	 armador	 pretenda	 uma	 reclassificação	 diferente,	 o	 pedido	 terá	 que	 ser	 examinado	 mediante	
documentação	da	embarcação	ou	através	de	inspeção	apropriada.	

Finalmente,	 quanto	 aos	 procedimentos	 de	 registo	 patrimonial,	 consideramos	 que	 fará	 mais	
sentido	dar	essa	incumbência	à	Administração	Central,	evitando	duplicação	de	funções	e	seguindo	a	
tendência	seguida	noutros	países	da	UE.	

Assim,	propomos	que	o	registo	da	propriedade	das	embarcações	seja	efectuado	pelo	Instituto	
dos	Registos	e	do	Notariado	(IRN),	através	das	Conservatórias	do	Registo	Automóvel	que	passariam	
a	ser	designadas	por	Conservatórias	do	Registo	de	Bens	Móveis,	inscrevendo	as	ER	previamente	no	
RETECER	que	seria	mantido	pela	DGAM.	

	
No	processo	de	registo,	as	Capitanias	desempenhariam	a	função	de	órgão	técnico	e	operacional	

especializado,	atribuindo	também	as	matrículas	para	registo.	



	
Seguindo	a	prática	nos	outros	países	da	UE,	a	 inscrição	no	RETECER	poderia	ser	bastante	para	

habilitar	 a	 ER	 para	 navegar	 em	 águas	 territoriais,	 competindo	 à	 DGAM	 a	 emissão	 de	 certificado	
simplificado	 de	 tipo	 “Light	 registration”,	 de	 validade	 temporária,	 limitada	 ao	 período	 de	 tempo	
entre	 inspeções	 quinquenais.	 A	 ACAP	 já	 tentou	 que	 fosse	 aceite	 apenas	 uma	 inscrição	 para	
automóveis,	o	que	não	foi	possível	devido	a	dificuldades	na	cobrança	de	IUC,	por	não	ser	um	registo	
patrimonial.	Uma	formulação	jurídica	adequada	permitirá,	seguramente,	ultrapassar	esta	questão.	

	
Com	 a	 nossa	 proposta,	 ficaria	 consagrada	 a	 separação	 conceptual	 entre	 uma	 inscrição	 por	

razões	de	segurança,	neste	caso	no	RETECER,	gerido	pela	DGAM,	e	um	registo	de	propriedade	de	
acordo	com	os	princípios	seguidos	com	outros	registos	da	mesma	natureza,	este	facultativo.	

	
Importa	ainda	 referir	que	 seria	 importante	 	que	o	pagamento	de	 IUC	 seguisse	a	metodologia	

dos	 automóveis,	 passando	 a	 ser	 feito	 com	 referencia	 à	 data	 de	 registo.	 Isto	 facilitaria	 a	 vida	 aos	
armadores,	que	hoje	se	veem	confrontados	com	uma	série	de	pagamentos	em	Janeiro	(seguro	de	
grupo,	marina,	etc.).	

	
Em	anexo	1	juntamos	fluxogramas	do	processo	de	registo	patrimonial	que	propomos.		
	
5.	 Documento	Único	

	
Em	termos	de	Documento	Único	a	emitir	pela	INCM,	propomos	que	se	adote	o	modelo	usado	

na	generalidade	dos	países	da	UE,	em	que	apenas	se	caracteriza	a	ER,	o	proprietário	e	se	define	a	
classificação	por	concepção	A,	B,	C	ou	D,	simplificando	o	seu	conteúdo.		

Competirá	ao	armador	decidir	armar	uma	ER	para	a	Zona	de	Navegação	que	vai	praticar	e	para	
o	 número	 de	 tripulantes	 embarcados,	 e	 ao	 Patrão	 garantir	 que	 a	 ER	 não	 navega	 em	 zona	 de	
navegação	para	que	não	está	equipada.		

	
	
6.	 Cartas	de	desportista	náutico		
	
Nos	últimos	anos	a	 tendência	mundial	 tem	sido	a	aposta	em	melhor	e	mais	 formação	para	a	

condução	de	veículos.	Se	para	outras	áreas,	nomeadamente	a	condução	de	veículos	automóveis	é	
possível	encostar	na	berma	na	eventualidade	de	uma	avaria	 já	na	área	náutica	 isso	não	é	possível	
mantendo	 os	 utilizadores	 em	 risco	 até	 à	 chegada	 de	 uma	 possível	 ajuda	 que	 por	 vezes	 poderá	
demorar	dias.	

Assim	 sendo,	 não	 seria	 lógico	 reduzir	 a	 formação	 existente	 atualmente	mas	 antes	 ajustá-la	 à	
nova	realidade	nomeadamente	em	relação	aos	equipamentos	electrónicos.	Por	outro	lado,	devido	à	
evolução	 natural	 da	 motorização	 das	 embarcações	 consideramos	 necessário	 efetuar	 pequenas	
alterações	na	habilitação	que	confere	a	carta	de	marinheiro	dos	atuais	7	metros	de	comprimento	e	
45	kW	de	potência	para	7.5	m	com	potência	instalada	adequada	à	sua	certificação.	Por	último	com	
o	 objectivo	 de	 incentivar	 o	 acesso	 ao	 mar,	 nomeadamente	 dos	 jovens,	 seria	 aconselhável	 a	
simplificação	de	processos	bem	como	uma	diminuição	das	 respectivas	 taxas	 e	 custos	necessários	
para	os	habilitar	a	navegar	em	águas	abrigadas	e	junto	à	costa	em	pequenas	embarcações.	

De	 resto,	 apoiamos	 a	 manutenção	 da	 atual	 estrutura	 de	 cartas	 e	 formação,	 com	 pequenos	
ajustes.		

Para	terminar	temos	alguma	dificuldade	em	entender	o	racional	que	sustenta	a	dotação	anual	
de	 exames	 Ad-hoc,	 conforme	 proposto	 pela	 DGRM.	 Parecendo	 uma	 ideia	 com	 grande	 potencial,	
preocupa-nos	a	realidade	concreta	do	país	e	a	redução	da	segurança	que	isso	implicaria.	
	

7.	 Pirotécnicos	
	

Consideramos	que	os	fachos	de	mão	e	os	potes	de	fumo	não	apresentam	grandes	riscos,	para	
além	de	queimadura.		



No	entanto,	o	foguete	paraquedas	é	um	dispositivo	perigoso	e	a	sua	venda	deve	ser	controlada	
e	justificada.	Feito	para	ser	projetado	a	300	metros	de	altura,	pode	ser	uma	arma	com	calibre	de	20	
a	 30	mm	 e	 ter	 efeitos	 letais	 se	 for	 usado	 em	 trajetórias	mais	 horizontais,	 o	 que	 obriga	 a	 que	 o	
acesso	seja	limitado	a	pessoas	com	algum	tipo	de	licença	e	formação	especializada.		

No	 que	 respeita	 à	 sua	 comercialização,	 as	 exigências	 relativas	 ao	 licenciamento	 de	 locais	 de	
armazenamento,	nomeadamente	o	DL	376/84	e	posteriormente	o	DL	139/2002,	obriga	a	distâncias	
de	segurança	mínimas	com	um	raio	de	25	metros,	impraticável	para	qualquer	estabelecimento	que	
se	dedique	apenas	ao	comércio.	

Por	 outro	 lado,	 para	 aquisição	 de	 pirotécnicos,	 embora	 a	 PSP	 tenha	 deixado	 de	 exigir	 a	
declaração	 da	 Capitania,	 continua	 a	 ser	 necessário	 que	 o	 proprietário	 se	 desloque	 ao	 Comando	
Distrital	da	PSP	para	obter	uma	 licença	e	 só	pode	 fazê-lo	no	 comando	distrital	da	 sua	 residência,	
acompanhado	dos	pirotécnicos	caducados	para	tratamento	seguro	dos	obsoletos.		

Julgamos	 que	 deveria	 haver	 abertura	 por	 parte	 das	 autoridades	 para,	 por	 um	 lado	 dar	
possibilidade	 de	 licenciar	 estabelecimentos	 para	 pequenas	 quantidades,	 e	 por	 outro	 para	 que	 os	
comerciantes	pudessem	vender	diretamente	e	cobrar	as	 taxas	de	polícia	ao	cliente,	entregando	a	
receita	 das	 taxas	 à	 PSP	 nos	movimentos	mensais,	 recebendo	o	material	 obsoleto,	 assegurando	 a	
identificação	 do	 proprietário	 e	 ficando	 com	 cópia	 do	 título	 de	 registo	 da	 embarcação,	 poupando	
deslocações	e	demoras	aos	interessados.	

	
8.	 Utilização	de	motores	elétricos	
	
Na	utilização	de	motores	elétricos	deverá	ser	usada	a	relação	de	equivalência		
1	cv	=	10	lb	força	
	
9.	 	Utilização	embarcações	auxiliares	sem	registo	
	
De	acordo	com	o	Artº	22	do	projeto	da	DGRM	de	5	de	Maio	de	2016	as	embarcações	auxiliares	

não	 são	 sujeitas	 a	 registo	 desde	 que	 possam	 ser	 embarcadas	 na	 ER	 principal,	 com	 o	 que	
concordamos.	Pensamos	porém	que	deverá	haver	uma	limitação	de	comprimento	da	embarcação	
auxiliar,	potência	de	motor	(elétrico	ou	de	combustão)	e	área	de	navegação.		

Com	 efeito,	 a	 grande	 maioria	 das	 embarcações	 auxiliares	 é	 constituída	 por	 pequenos	
insufláveis,	com	2.30	m/2.40	m,	que	não	são	sequer	abrangidos	pelo	Decreto	Lei	26	A/2016,	mas	
também	não	oferecem	condições	de	navegabilidade	para	um	uso	indiscriminado	no	mar.	Para	ER	de	
grande	porte	já	podemos	estar	a	falar	de	semirrígidos	com	3	ou	4	m	de	comprimento	e	motores	de	
15	ou	25	CV,	constituindo	verdadeiras	ER	com	autonomia.		

Caso	 especial,	 o	 constituído	 por	 motas	 de	 água,	 embarcáveis	 em	 ER	 de	 maior	 porte.	 Têm	
registo	próprio,	mas	zonas	de	navegação	que	impediriam	o	seu	lançamento	à	água	em	mar	aberto,	
em	apoio	à	ER	principal.	Propomos	assim	que,	quando	lançadas	à	água	em	apoio	à	ER	principal,	fora	
da	sua	zona	de	navegação,	fiquem	enquadradas	nos	princípios	das	ER	auxiliares,	podendo	navegar	
até	500	m	da	ER	principal.	

	
	
	
10.	Identificação	da	ER		

	
O	 nome	 de	 uma	 ER	 de	 recreio	 deverá	 ser	 previamente	 aprovado	 pela	 DGAM,	 para	 registo	

patrimonial	pelo	Instituto	dos	Registos	e	do	Notariado	(nas	futuras	Conservatórias	do	Registo	dos	
Bens	Móveis).	
	
	

	
	
	
	



						11.	Normas	de	Construção	e	Modificação		
	
O	nº	1	do	Artº	17º	do	Projeto	de	Revisão	da	DGRM	de	5	de	Maio	de	2016	deverá	ser	substituído	
pelo	seguinte,	mantendo-se,	no	entanto,	o	nº	2:	

1	-	Para	registar	uma	embarcação	auto	construída	ou	já	registada	e	posteriormente	modificada,	
deverá	 ser	 apresentada	 uma	 declaração	 de	 conformidade	 CE,	 no	 âmbito	 do	 Anexo	 I	 da	
Diretiva	 Comunitária	 nº	 2013/53	 EU,	 por	 um	 Organismo	 de	 Classificação	 que	 lhe	 atribui	 a	
classificação	 quanto	 à	 zona	 de	 navegação,	 carga	 máxima,	 lotação	 e	 potência	 máxima	
admitida,	ou	a	Declaração	Escrita	de	Conformidade	por	um	construtor	certificado	pela	Divisão	
Náutica	da	ACAP	/	APICAN.	

												

											12.	Lotações	e	tripulação	mínima	de	segurança		

	
O	Artº	25º	do	RNR	em	vigor,	que	refere	que	compete	à	DGAM	fixar	a	lotação	das	ER,	deverá	
ser	eliminado	porque	esta	já	está	fixada	no	certificado	europeu	de	conformidade.	
	
13.	Vistorias		
	
No	que	respeita	a	vistorias,	parece-nos	de	adotar	a	formulação	proposta	pela	DGRM	em	5	

de	Maio	de	2016,	nos	Artigos	26	a	29,	com	pequenos	ajustes,	como	p.e.,	retirar	a	referência	a	
embarcações	 com	 mais	 de	 24	 metros,	 não	 abrangidas	 pela	 Diretiva	 e,	 como	 tal,	 não	
consideradas	na	nossa	proposta.	

	
Entendemos	que	a	proposta	da	DGRM	de	criar	entidades	colaboradoras	segue	a	tendência	

corrente	nos	países	da	UE	(e	outros),	tal	como	acontece	com	a	certificação	feita	por	entidades	
privadas	 acreditadas,	 pelo	 que	 a	 adotamos	 na	 nossa	 proposta	 de	 regulamento.	 Competiria	 à	
DGRM	a	gestão	dessas	entidades.	

	
Com	 esta	 formulação	 seria	 possível	 iniciar	 um	 processo	 mais	 avançado	 de	 simplificação,	

através	 da	 certificação	 de	 estaleiros	 e	 prestadores	 de	 serviços,	 que	 passariam	 a	 emitir	
documentos	 certificados	 dos	 trabalhos	 realizados	 durante	 o	 período	 de	 cinco	 anos,	 entre	
vistorias.	No	 limite,	e	à	semelhança	doutros	países	da	UE,	 isso	permitiria	substituir	a	 inspeção	
quinquenal	por	um	simples	processo	de	verificação	dos	trabalhos	de	manutenção	realizados	e	
das	condições	da	ER.	

	
Enquanto	 essas	 entidades	 não	 estivessem	operativas	 pensamos	 que	 se	 deveria	manter	 o	

sistema	de	vistorias	em	vigor.	
	

									14.	Contraordenações		
	

Propomos	que	o	valor	mínimo	das	coimas	varie	entre	50	euros,	no	caso	de	infracções	leves,	
e	250	no	caso	de	contraordenações	graves.	

	
15.	Bandeiras	de	Conveniência	
	
Vimos	 assistindo	 ao	 aumento	 significativo	 de	 ER	 portuguesas	 que	 optam	 por	 registo	 na	

Bélgica	ou	Holanda,	ou	mesmo	noutros	países,	se	bem	que	em	número	mais	reduzido.	
Ouvem-se	por	vezes	comentários	quanto	à	fuga	a	impostos.	É	bom	perceber	que,	do	ponto	

de	vista	dos	armadores,	não	há	fuga	a	encargos	financeiros,	porquanto	os	custos	incorridos	por	
uma	 ER	 estacionada	 em	 Portugal,	 que	 opta	 por	 um	 desses	 registos,	 não	 diferem	
significativamente	dos	custos	da	mesma	ER	com	bandeira	portuguesa.	



Trata-se	antes	da	fuga	à	complexidade	burocrática	e	indefinições	na	legislação	em	vigor	que	
conduzem	a	interpretações	diferentes	dos	vários	intervenientes.	

	

16.	Portarias	

As	 várias	 portarias	 e	 decretos	 lei	 hoje	 em	vigor,	 relacionados	 com	o	RNR,	 foram	 revistos	 e	

sofreram	pequenos	ajustes	apresentados	nos	respetivos	textos.	

-	Decreto	Lei	478/1999,	integrado	no	documento	que	apresentamos	

-	Portaria	288/2000	

-	Portaria	1464/2002	

	

	

                                                 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
                                                ANEXO 1 
	

FLUXOGRAMAS DE REGISTO 
	



FLUXOGRAMA DE REGISTO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO

ER com Conjunto de Identificação anterior de país terceiro
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FLUXOGRAMA DE REGISTO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO

Registo de ER com Conjunto de Identificação nacional (usada)
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INSTITUTO REGISTOS E 
NOTARIADO

IMPORTADOR / FAB. DGAM

FLUXOGRAMA DE REGISTO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO

ER sem Conjunto de Identificação anterior
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ANEXO 2 

 

			PROPOSTA CONJUNTA ACAP/APICAN, AIDEM, ANC, APNAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA CONJUNTA  
 

 
Artigo 1.º  
Objeto 
O presente Regulamento define o regime legal da atividade da Marinha de Recreio. 
 
 
Artigo 2.º 
Âmbito 
1 - O presente Regulamento aplica-se às embarcações de recreio e motas de água, qualquer que seja a 
sua classificação, aos respectivos equipamentos e materiais e aos seus utilizadores. 
2 - Não são abrangidas pelo presente Regulamento: 

a) As embarcações destinadas exclusivamente à competição, incluindo os barcos a remos de 
competição, reconhecidas nessa qualidade pelas respectivas federações;  

b) As canoas, caiaques, gaivotas, cocos e outras embarcações de praia desprovidas de motor ou 
vela, que naveguem até à distância de 300 m da borda de água; 

c) As pranchas, sejam ou não à vela; 
d) As embarcações experimentais; 
e) As embarcações antigas, tradicionais ou de construção tradicional, como tal reconhecidas 

pelas respetivas associações, sem prejuízo da obrigatoriedade de registo, de manutenção e de 
possuírem os equipamentos de segurança previstos para a zona de navegação onde operarem. 

3 - A utilização de embarcações de recreio com fins lucrativos é regulada por legislação especial. 
 
 
Artigo 3.º 
Definições 
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:  

a) «Embarcação», as embarcações de recreio e as motas de água; 
b) Embarcação de recreio (ER)» uma embarcação de qualquer tipo, com exceção das motas de 

água, independentemente do meio de proporção, com um comprimento de casco 
compreendido entre 2,5 m e 24 m, destinada a fins desportivos e recreativos;  

c) «Motas de água» uma embarcação destinada a fins desportivos e recreativos, com um 
comprimento do casco inferior a 4 metros, que utilize um motor de propulsão com uma 
bomba a jato de água como fonte principal de propulsão e seja concebida para ser manobrada 
por uma ou mais pessoas sentadas, em pé́ ou ajoelhadas em cima de um casco, e não dentro 
dele; 

d) «Embarcação de recreio estrangeira» a que não arvore pavilhão um Estado membro da União 
Europeia; 

e) «Navegador de recreio estrangeiro» o navegador que não tenha residência em Portugal ou de 
um Estado membro da União Europeia; 

f) «Autoridade marítima» as capitanias dos portos ou suas delegações; 
g) «Porto de registo» o porto onde se efetuou o registo da ER; 
h) «Porto de abrigo» o porto ou o local da costa, como tal indicado em edital pela autoridade 

marítima, onde uma ER pode facilmente encontrar refúgio e as pessoas podem embarcar e 
desembarcar em segurança; 

i) «Potência de propulsão expressa em kilowatts (kW), em motores de combustão interna, ou 
libras força (lbf), em motores elétricos, a potência máxima do ou dos motores instalados 
numa ER, utilizados como meio de propulsão principal ou auxiliar, que constar das 
especificações técnicas do fabricante; 

j) «Lotação» o número máximo de pessoas, incluindo a tripulação, que uma ER pode 
transportar em segurança em função das zonas de navegação para as quais seja permitida 
navegar 

k) «Embarcação auxiliar», a embarcação de recreio ou mota de água utilizada no apoio à 
embarcação de recreio principal cujas dimensões permitam ser estivadas no convés ou no 
interior da embarcação principal e que quando a navegar fora de um porto de abrigo pode 
afastar-se a 500 m da embarcação principal. 



l) «Comandante de uma ER» é o responsável pelo comando e pela segurança da ER, das 
pessoas e dos bens embarcados, bem como pelo cumprimento das regras de navegação, 
competindo-lhe ainda, no caso de não ser o proprietário da embarcação, representá-lo perante 
a autoridade marítima e demais entidades fiscalizadoras.  

m) «Altura significativa» representa a média, em metros, do terço superior de todas as ondas 
analisadas durante um período de tempo definido. 
 
 

Artigo 4.º 
Classificação por Categorias de Conceção 
As ER, classificam-se em:  

a) Uma embarcação de recreio com a categoria de concepção A é considerada adequada para 
ventos que podem exceder a força 8 (escala de Beaufort) e vagas que excedam uma altura 
significativa de 4 m, mas excluindo condições anormais, tais como tempestades, tempestades 
violentas, furacões, tornados e condições extremas de navegabilidade ou vagas anormais;  

b) Uma embarcação de recreio com a categoria de concepção B é considerada adequada para 
ventos de força igual ou inferior a 8 e vagas com uma altura significativa igual ou inferior a 4 
m. 

c) Uma embarcação de recreio com a categoria de concepção C é considerada adequada para 
ventos com uma força igual ou inferior a 6 e vagas com uma altura significativa igual ou 
inferior a 2 m.; 

d) Uma embarcação de recreio com a categoria de concepção D é considerada adequada para 
ventos com uma força igual ou inferior a 4 e vagas com uma altura significativa igual ou 
inferior a 0,3 m, com vagas ocasionais com uma altura máxima de 0,5 m. 
 
 

Artigo 5.º 
Zonas de navegação 
São definidas as seguintes Zonas de Navegação:  

a) Zona de Navegação 1 — Navegação oceânica. Corresponde à zona de Navegação sem limite 
de área;  

b) Zona de Navegação 2 — Navegação ao largo. Corresponde à zona de Navegação até 250 
milhas da costa 

c) Zona de Navegação 3 — Navegação costeira. Corresponde à zona de Navegação até 25 
milhas da costa; 

d) Zona de Navegação 4 — Navegação costeira restrita. Corresponde à zona de Navegação até 
10 milhas da costa e 20 milhas de um porto de abrigo;  

e) Zona de Navegação 5 — Navegação em águas abrigadas. Corresponde à zona de navegação 
em águas abrigadas num raio de 3 milhas de um porto de abrigo.  

 
 
Artigo 6º 
Embarcações que podem praticar navegação oceânica  
As ER certificadas na categoria de concepção A e equipadas de acordo com a Portaria nº 288/2000, 
de 25 de Maio. [Proposta de atualização em anexo] podem praticar navegação oceânica – Zona de 
Navegação 1. 
 
 
Artigo 7º 
Embarcações que podem praticar navegação ao largo  
As ER concebidas na categoria de concepção A ou B e equipadas de acordo com a Portaria n.o 
288/2000, de 25 de Maio. [Proposta de atualização em anexo] podem praticar navegação ao largo – 
Zona de Navegação 2. 
 
 
 
 



Artigo 8.º 
Embarcações que podem praticar navegação costeira 
As ER concebidas na categoria de concepção A ou B e equipadas de acordo com de acordo com a 
Portaria nº 288/2000, de 25 de Maio. [Proposta de atualização em anexo] podem praticar navegação 
costeira – Zona de Navegação 3. 
 
 
Artigo 9.º 
Embarcações que podem praticar navegação costeira restrita 
As ER concebidas na categoria de concepção A, B ou C e equipadas de acordo com a Portaria n.o 
288/2000, de 25 de Maio. [Proposta de atualização em anexo] podem praticar navegação costeira 
restrita – Zona de Navegação 4 
 
 
Artigo 10.o  
Embarcações que podem praticar navegação em águas abrigadas  
1 - As ER concebidas na categoria de concepção A, B, C ou D e motas de água, equipadas de acordo 
com a Portaria nº 288/2000, de 25 de Maio. [Proposta de atualização em anexo] podem praticar 
navegação em águas abrigadas – Zona de Navegação 5. 
2- As motas de água que pratiquem a Zona de Navegação 5 não podem navegar entre o pôr e o nascer 
do sol. 
3 – As ER que pratiquem a zona de navegação 5 estão dispensadas de sinalização luminosa desde 
que naveguem entre o nascer e o pôr-do-sol. 
 
 
Artigo 11.o  
Classificação quanto ao tipo de casco  
As ER, quanto ao tipo de casco, classificam-se em:  

a) Embarcações abertas — as de boca aberta;  
b) Embarcações parcialmente abertas - as embarcações de boca aberta com cobertura parcial, 

fixa ou amovível, da zona de vante 
c) Embarcações fechadas — as embarcações com cobertura estrutural completa que evite o 

embarque de água;  
d) Embarcações com convés — as que dispõem de um pavimento estrutural completo com 

cobertura protegida por superstruturas, rufos ou gaiutas.  
 

 
Artigo 12. 
Classificação quanto ao sistema de propulsão  
As ER, quanto ao sistema de propulsão, classificam-se em:  

a) Embarcações a remos — embarcações cujo meio principal de propulsão são os remos;   
b) Embarcações à vela — embarcações cujo meio principal de propulsão são as velas;  
c) Embarcações a motor — embarcações cujo meio principal de propulsão são os motores;  
d) Embarcações à vela e a motor — embarcações cujo meio de propulsão principal pode ser 

indistintamente a vela e ou o motor.   
 

 
Artigo 13.o  
Competência para o registo de propriedade e atribuição de matrícula 
1 - As embarcações são classificadas de acordo com o seu Certificado de Conformidade e registadas 
de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) Embarcações Novas – A sua propriedade pode ser registada na Conservatória do Registo de 
Bens Móveis após a atribuição por parte dos órgãos locais da DGAM da respectiva 
matrícula, a qual é composta pelos seguintes elementos constitutivos: Conjunto de 
Identificação, Nome (quando aplicável) e Porto de Registo.   

b) Embarcações Nacionais usadas com Certificado de Conformidade e Conjunto de 
Identificação anterior – A sua propriedade pode ser registada na Conservatória. 



c) Embarcações sem Certificado de Conformidade, Embarcações importadas usadas e 
Autoconstruções sem Conjunto de Identificação anterior – A sua propriedade pode ser 
registada na Conservatória após Vistoria prévia de acordo com o estipulado neste 
Regulamento realizada por parte dos órgãos locais da DGAM responsáveis pela verificação 
da ficha técnica de conformidade da embarcação.   

2 - As regras relativas à classificação das ER constam de Decreto-Lei (26-A/2006) aprovado pelo 
governo responsável pela área do mar. 
 
 
Artigo 14.o  
Reclassificação de embarcações de recreio quanto à Categoria de Conceção 
1 - As ER que ainda não tenham sido classificadas de acordo com as atuais classificações devem ser 
reclassificadas quanto à sua Categoria de Conceção. 
2 - A reclassificação referida no número anterior é efetuada a pedido do proprietário ou aquando da 
realização da primeira vistoria de manutenção a efetuar após a entrada em vigor do presente 
Regulamento. 
3 – Até à reclassificação referida no ponto 1, as embarcações serão consideradas quanto à Categoria 
de Conceção seguindo a seguinte correspondência: 

a) As ER registadas na área de navegação oceânica ou como ER do tipo 1 são consideradas ER 
de Categoria de Conceção A; 

b) As ER registadas na área de navegação ao largo ou como ER do tipo 2 são consideradas ER 
de Categoria de Conceção B; 

c) As ER registadas na área de navegação costeira ou como ER do tipo 3 são consideradas ER 
de Categoria de Conceção B; 

d) As ER registadas na área de navegação costeira restrita ou como ER do tipo 4 são 
consideradas ER de Categoria de Conceção C; 

e) As ER registadas na área de navegação em águas abrigadas ou como ER do tipo 5 são 
consideradas ER de Categoria de Conceção D. 

f) As motas de água são consideradas em Categoria de Conceção C. 
 
 

Identificação das embarcações  
Artigo 15.o  
Identificação das embarcações 
1 — As embarcações são identificadas pelo nome, pelo conjunto de identificação e pelo porto de 
registo. 
2 — O conjunto de identificação de uma embarcação deve ser expresso sem intervalos ou traços e 
compõe-se, sequencialmente, por:  

a) Número de registo;   
b) Letras designativas do porto de registo, conforme quadro constante do anexo A do presente 

Regulamento, do qual faz parte integrante;   
c) Letra designativa da Categoria de Conceção de acordo com o disposto no Artigo 4 deste 

Regulamento.  
 
 
Artigo 16.o  
Nome da embarcação 
1 — O nome de uma embarcação carece de aprovação do órgão local da DGAM 
2 — Não é permitida a atribuição do mesmo nome a embarcação do mesmo porto de registo.  
 
 
Artigo 17.o  
Inscrições exteriores  
1 — As embarcações devem ter inscrito à popa o seu nome e o do porto de registo por extenso, em 
caracteres bem visíveis, de cor contrastante com a da embarcação e de altura não inferior a 6 cm ou a 
10 cm, respectivamente, para as embarcações de Categoria de Conceção D e para as restantes 
embarcações. 



2 — Os caracteres do porto de registo devem ser de dimensão igual ou inferior aos do nome.  
3 — As Embarcações de Categoria de Conceção D devem ainda ter inscrito nas amuras o seu 
conjunto de identificação e, facultativamente, o nome.  
4—As embarcações de Categoria de Conceção A, B e C devem ter inscrito no costado, em ambos os 
bordos ou em sanefas, de forma bem visível, os respectivos nomes.  
5 — As embarcações auxiliares de uma ER devem ter inscrito, em local bem visível, o nome da 
embarcação principal, seguido da abreviatura «AUX», em caracteres de altura não inferior a 6 cm.  
6 — A existência de outras inscrições exteriores, nomeadamente as siglas de clubes, não pode 
prejudicar a boa leitura e a identificação dos caracteres a que se referem os números anteriores.  
7 — As motos de água estão apenas obrigadas à afixação do seu conjunto de identificação. 
 
 
Artigo 18.o  
Uso da Bandeira Nacional  
1 — As ER só podem usar a Bandeira Nacional depois de devidamente registadas.  
2—As ER de Categoria de Conceção A, B e C são obrigadas a usar a Bandeira Nacional nos 
seguintes casos:  

a) Na entrada ou saída de qualquer porto nacional ou estrangeiro;  
b) Em viagem, ao cruzar com navio de guerra de qualquer nacionalidade.  

3 — As ER, quando em regata, estão dispensadas do cumprimento do disposto no número anterior.  
4 — Os distintivos dos proprietários das ER, os galhardetes dos clubes e outras bandeiras só podem 
ser içados quando a Bandeira Nacional esteja içada no topo do mastro principal ou no pau da 
bandeira existente à popa, excepto quando em regata.  
 
 
Construção e modificação de embarcação de recreio  
Artigo 19.o  
Normas sobre construção e modificação de embarcação de recreio  
1 - Os requisitos relativos à construção e à modificação de ER e o regime das respetivas vistorias 
constam de portaria aprovada pelo membro do governo responsável pela área do mar.  
2 - O disposto no número anterior não se aplica às ER a registar ou registadas no estrangeiro desde 
que não sejam colocadas a flutuar em águas nacionais, nem às ER abrangidas pela Diretiva n.º 
2013/53/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Novembro transposta pelo Decreto-Lei 
n.o 26-A/2016 de 09 de Junho 
 
 
 
Segurança e equipamentos das embarcações de recreio e motas de água 
Artigo 20.o  
Normas sobre segurança e certificação de equipamentos das embarcações de recreio e motas de 
água  
1 - Os equipamentos das ER e motas de água e as condições de segurança e de certificação a eles 
relativas, no que respeita aos meios de salvação e combate a incêndios, aparelhos, meios de 
radiocomunicações, instrumentos náuticos, material de navegação, publicações náuticas e primeiros 
socorros são reguladas por portaria do membro do governo responsável pela área do mar. 
2 - A declaração escrita de conformidade e a marcação CE, previstas na Diretiva n.º 2013/53/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Novembro, é prova bastante da satisfação das 
condições de segurança da construção das ER. 
 
 
Registo de embarcações de recreio e papéis de bordo  
Artigo 21.o  
Matrícula e Registo de propriedade 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, as ER e as motas de água, adiante designadas por 
embarcações, estão obrigatoriamente sujeitas a matrícula e a registo de propriedade e só podem ser 
utilizadas depois de matriculadas e registadas.  



2 – A matrícula das embarcações corresponde à emissão de Conjunto de Identificação, à atribuição 
de nome (quando aplicável) e porto de registo e é efetuada pelos órgãos locais da DGAM.  
3 - O registo de propriedade das embarcações é efetuado pelas Conservatórias do Registo de Bens 
Móveis e é facultativo, sendo promovido pelo respectivo proprietário. 
4 – Nos casos em que não é efectuado o registo de propriedade, deverá ser comunicada à DGAM 
informação relativa ao responsável pela embarcação. 
5 - As embarcações são passíveis de registo provisório nos consulados, nas condições a fixar por 
portaria conjunta dos membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e do 
mar. 
6 – As embarcações poderão ser autorizadas a navegar em águas territoriais nacionais pelos órgãos 
locais da DGAM, desde que lhes tenha sido atribuída matricula, ficando dispensadas de registo de 
propriedade. Neste caso, os órgãos locais da DGAM emitirão certificado temporário, válido até à 
inspeção obrigatória seguinte.   
 
 
Artigo 22.o  
Livrete da embarcação 
1 - O livrete é o documento que contém informação sobre as características da embarcação tal como 
descritas no anexo A do presente Regulamento, o seu Conjunto de Identificação, com menção da 
categoria de conceção, o nome, o porto de registo, informação sobre a titularidade da propriedade, 
quando aplicável, bem como outros elementos relativos à propriedade, tais como ónus ou encargos. 
2 - O livrete da embarcação é emitido e enviado para o respetivo proprietário pela Imprensa nacional 
casa da Moeda após a conclusão das formalidades de matrícula e de registo de propriedade. 
3 – Após a conclusão do processo de matrícula e de registo um revendedor autorizado de 
embarcações, representante de um fabricante, pode emitir uma guia provisória, com validade de trinta 
dias, que permite a utilização da embarcação em águas nacionais até que o proprietário receba o 
livrete definitivo. 
4 - O modelo do livrete consta no Anexo A do presente Regulamento. 
5 – O modelo e entidades que podem emitir a guia referido no nº 3 são aprovados por Despacho do 
diretor-geral da Autoridade marítima. 
 
Regras a aplicar ao processo de matrícula e registo das embarcações de recreio   
Artigo 23.º 
Princípios gerais 
1 — Só pode ser atribuída matrícula às embarcações que estejam em conformidade com as normas 
nacionais ou europeias aplicáveis que garantam a sua navegação em condições de segurança, a 
preservação do ambiente e se mostrem cumpridas as obrigações aduaneiras e fiscais a que haja lugar. 
2 — Uma embarcação só pode ser matriculada se possuir certificado de conformidade europeu ou 
ainda aprovação nacional pelos órgãos competentes da DGAM ou da DGRM.  
 
 
Artigo 24.º 
Requerimento de matrícula 
1 — A matrícula de embarcações deve ser requerida no serviço competente da DGAM. 
2 — Por despacho do diretor-geral de Autoridade Marítima são aprovados os modelos de impresso 
para o requerimento referido no número anterior e, quando seja possível, utilizar o sistema 
informático, com a estrutura dos dados correspondente 
3 — A atribuição de matrícula só se encontrará finalizada após ser comprovada a propriedade da 
embarcação pelos órgãos competentes do Instituto dos Registos e do Notariado ou desde que tenha 
sido indicado à DGAM um responsável pela embarcação. 
 
 
Artigo 25º 
Matrícula e registo de embarcações sem conjunto de identificação anterior 
1 — Os pedidos de atribuição de matrícula para embarcações sem conjunto de identificação anterior 
correspondentes a modelo com certificado de conformidade europeu válido são efetuados em 



impresso próprio ou por meio informático para o efeito aprovado pelo diretor-geral da Autoridade 
Marítima. 
2 — Os pedidos de atribuição de matrícula devem conter os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade requerente; 
b) Certificado de europeu de conformidade; 
c) Cópia da declaração aduaneira comprovativa do desalfandegamento no caso das embarcações 

importadas de países extracomunitários; 
d) Nome da embarcação; 
e) Porto de registo. 

3 – O registo de propriedade das embarcações rege-se pelo Regulamento do Registo de Embarcações 
(Regulamento do Registo Automóvel com as necessárias adaptações). 
  
 
Artigo 26º 
Matrícula e registo de embarcações com conjunto de identificação nacional anterior 
1 — Os pedidos de alteração de matrícula para embarcações com conjunto de identificação nacional 
anterior ocorrem quando se verifique alteração de qualquer um dos seus elementos constituintes. 
2 — Os pedidos de alteração de matrícula para embarcações com conjunto de identificação nacional 
anterior são efetuados em impresso próprio ou por meio informático para o efeito aprovado pelo 
diretor-geral da Autoridade Marítima. 
3 — Os pedidos de alteração de matrícula devem conter os seguintes elementos: 

a) Identificação do proprietário; 
b) Livrete da embarcação; 
c) Elementos que se pretende alterar; 

4 – As embarcações para as quais se pretende alteração de matrícula poderão ser sujeitas a vistoria 
extraordinária pelos órgãos técnicos da DGAM.  
5 – O registo de propriedade das embarcações rege-se pelo Regulamento do Registo de Embarcações 
(Regulamento do Registo Automóvel com as necessárias adaptações). 
 
Artigo 27º 
Matrícula e registo de embarcações com conjunto de identificação anterior de país terceiro 
1 — Os pedidos de atribuição de matrícula para embarcações com conjunto de identificação anterior 
de país terceiro correspondentes a modelo com certificado de conformidade europeu válido são 
efetuados em impresso próprio ou por meio informático para o efeito aprovado pelo diretor-geral da 
Autoridade Marítima. 
2 — Os pedidos de atribuição de matrícula devem conter os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade requerente; 
b) Certificado de europeu de conformidade; 
c) Livrete de país terceiro; 
d) Documento comprovativo da propriedade; 
e) Documento comprovativo de cancelamento de registo em país terceiro; 
f) Cópia da declaração aduaneira comprovativa do desalfandegamento no caso das embarcações 

importadas de países extracomunitários ou documento T2L no caso de embarcações com 
origem noutro Estado-membro da UE; 

g) Nome da embarcação; 
h) Porto de registo. 

3 — Os pedidos de atribuição de matrícula para embarcações com conjunto de identificação anterior 
de país terceiro correspondentes a modelo sem certificado de conformidade europeu válido são 
efetuados em impresso próprio ou por meio informático para o efeito aprovado pelo diretor-geral da 
Autoridade Marítima. 
4 — Os pedidos de atribuição de matrícula devem conter os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade requerente; 
b) Certificado de características técnicas; 
c) Livrete de país terceiro; 
d) Documento comprovativo da propriedade; 
e) Documento comprovativo de cancelamento de registo em país terceiro; 



f) Cópia da declaração aduaneira comprovativa do desalfandegamento no caso das embarcações 
importadas de países extracomunitários ou documento T2L no caso de embarcações com 
origem noutro Estado-membro da UE; 

g) Nome da embarcação; 
h) Porto de registo. 

5 – As embarcações para as quais se pretende matrícula nacional são sujeitas a vistoria extraordinária 
pelos órgãos técnicos da DGAM.  
6 – O registo de propriedade das embarcações rege-se pelo Regulamento do Registo de Embarcações 
(Regulamento do Registo Automóvel com as necessárias adaptações). 
 
 
Artigo 28.o  
Utilização de embarcação de recreio com dispensa de matrícula e de registo de propriedade 
1 — As ER auxiliares, enquanto embarcações de apoio da embarcação principal, são dispensadas de 
matrícula e de registo, desde que o seu comprimento seja inferior a 2.5 metros e potência inferior a 
4,5 kW. 
2 — A requerimento dos interessados, nomeadamente dos construtores ou dos comerciantes, a 
autoridade marítima pode autorizar a navegação de ER não registadas, em demonstrações para fins 
comerciais.  
3 — A autorização referida no número anterior deve ser concedida, para certa e determinada viagem 
ou por um período de tempo que não exceda seis meses, devendo ser exibida sempre que solicitada 
pela autoridade marítima.  
4 — As embarcações em experiência devem ter afixada na popa uma placa de cor vermelha com a 
indicação «EXP» em letras brancas de tamanho não inferior a 10 cm e só podem ser comandadas por 
pessoas habilitadas e devidamente autorizadas pelos proprietários.  
5 — As embarcações em experiência devem possuir os meios de salvação e de combate a incêndios 
previstos no presente Regulamento, não podendo navegar de noite nem fundear fora dos portos ou 
dos fundeadouros habituais.  
 
 
Artigo 29.º 
Papéis de bordo e outros documentos 
1 – Os utilizadores das ER devem apresentar, quando tal lhes seja exigido pela entidade fiscalizadora, 
os seguintes documentos:  

a) Livrete da ER;  
b) Carta de desportista náutico, em conformidade com as características da embarcação e a zona 

de navegação; 
c) Apólice do seguro de responsabilidade civil.  

2 — Os utilizadores devem ainda apresentar, consoante a zona de navegação, os seguintes 
documentos:  

a) Lista de pessoas embarcadas;    
b) Licença de estação da embarcação;   
c) Certificado de operador radiotelefonista; 
d) Documento comprovativo das inspeções efectuadas às jangadas pneumáticas. 

3 — Na impossibilidade da apresentação imediata dos documentos referidos nos pontos anteriores, 
podem os mesmos ser apresentados, no prazo de quarenta e oito horas, à autoridade marítima ou na 
sede da entidade com jurisdição no domínio hídrico, fluvial ou lacustre que mais convier ao 
utilizador e que este indicar à entidade fiscalizadora.  
4 — No caso previsto no número anterior, o utilizador deve apresentar um documento comprovativo 
da sua identidade ou declarar o seu nome e morada, confirmado por testemunho presencial de alguém 
que se encontre a bordo.  
5 — No caso de o utilizador não poder confirmar a sua identidade, nos termos do número anterior, a 
ER deve ser mandada recolher a um porto de abrigo ou a outro local a indicar pela entidade 
fiscalizadora, ficando aí retida até que o utilizador proceda à sua identificação.  
 
 
 



Artigo 30.o  
Registo central 
A DGAM mantém um Registo Técnico Central de Embarcações de Recreio (RETECER) com o 
objetivo de centralizar os elementos relativos aos dados das ER. 
  
 
Artigo 31.o  
Lotação e tripulação mínima de segurança  
As regras relativas à fixação da lotação de ER constam da Portaria n.o 1491/2002, de 5 de Dezembro 
para embarcações registadas antes da entrada em vigor deste Regulamento. 
 
Artigo 32.o  
Vistoria  
1 - As embarcações estão sujeitas às seguintes vistorias: 

a) De manutenção periódica; 
b) Extraordinárias. 

2 - As vistorias de manutenção periódica são da responsabilidade da DGAM, a pedido do proprietário 
ou de quem o represente. 
3 - No caso de embarcações surtas em porto estrangeiro, as vistorias poderão ser requeridas à 
entidade consular, que, para o efeito, solicita a intervenção da administração marítima local ou 
nomeia um perito, preferencialmente ao serviço de uma sociedade classificadora. 
 
Artigo 33.º 
Vistoria de manutenção periódica 
1 - A vistoria de manutenção periódica é obrigatória para todas as embarcações a partir da data do 
primeiro registo e destina-se a verificar o estado de manutenção da embarcação. 
2 - Sem prejuízo do disposto no número 7, a vistoria de manutenção periódica tem validade de 5 
anos. 
3 - No caso das embarcações novas abrangidas pela Diretiva n.º 2013/53/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 20 de Novembro, a primeira vistoria de manutenção periódica é devida cinco anos 
após a data do primeiro registo. 
4 - No caso das embarcações abrangidas pela Diretiva n.º 2013/53/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Novembro, e que não sejam novas, a primeira vistoria de manutenção periódica é 
efetuada no ato do primeiro registo nacional, exceto quando ostentem marcação CE e quando 
acompanhadas de declaração escrita de conformidade resultantes de avaliação pós-construção 
efetuada nos termos daquele diploma realizada há menos de seis meses, situação em que se aplica o 
número anterior.  
5 - No caso das embarcações não abrangidas pela Diretiva n.º 2013/53/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de Novembro, a primeira vistoria de manutenção periódica é efetuada no ato do 
primeiro registo nacional. 
6 - A vistoria de manutenção periódica é constituída por uma inspeção a seco ou uma inspeção a 
flutuar para verificação das condições de segurança da embarcação.  
 
Artigo 34.º 
Vistorias extraordinárias 
As embarcações estão sujeitas a vistorias extraordinárias: 

a) Por determinação de uma autoridade judicial; 
b) Por despacho justificado da DGAM ou da entidade com jurisdição no local onde a embarcação 

se encontre a ser utilizada, quando haja conhecimento fundamentado de factos que possam 
colocar em perigo a segurança da navegação ou para prevenir a contaminação dos recursos 
marinhos e hídricos. 
 

Artigo 35.º  
Segurança da navegação  
1 — As embarcações devem navegar, fundear ou varar com respeito pelas cartas de navegação 
nacionais e pelos avisos e ajudas à navegação.  



2 — As embarcações estão sujeitas ao disposto no Regulamento Internacional para Evitar 
Abalroamentos no Mar.  
 
Artigo 36.º 
Assistência e salvamento 
Às ER e motas de água é aplicável, em matéria de assistência e salvamento, a legislação nacional e, 
também, as normas comunitárias e as de instrumentos internacionais a que Portugal se encontre 
vinculado. 
 
Habilitação legal e técnica para o comando de embarcação de recreio  
Artigo 37.o  
Comando de embarcação de recreio e motas de água 
1 — As ER e motas de água só podem navegar sob o comando de titulares de carta de navegador de 
recreio. 
2 — O disposto no número anterior não se aplica a embarcações com comprimento inferior a 5 m e 
potência inferior a 4,5 kW, quando em navegação diurna, dentro das barras dos portos.  
 
Artigo 38.º  
Carta de navegador de recreio  
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, as cartas de navegador de recreio são emitidas pela 
DGRM a quem possua residência em território nacional e apresente documento comprovativo de ter 
obtido aproveitamento em curso frequentado para o efeito dentro dos pressupostos previstos no artigo 
43º.  
2 — As cartas são emitidas nos termos do disposto no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 478/99, de 9 de 
Novembro. [Proposta de atualização em anexo] 
3 — As cartas de navegador de recreio são válidas para todo o território nacional e obrigam os seus 
titulares ao cumprimento do disposto na legislação marítima nacional e nos regulamentos locais em 
vigor, devendo estes informar-se sobre as normas relativas à segurança, aos fundeadouros e a 
restrições eventualmente existentes.  
4 — A DGRM manterá um cadastro atualizado de todas as cartas.  
5 — O modelo da carta de navegador que consta da Portaria n.º 288/2000, de 25 de Maio. [Proposta 
de atualização em anexo] 
 
Artigo 39º 
Categorias da carta de navegador de recreio  
1 — A carta de navegador de recreio tem as seguintes categorias:  

a) Patrão de alto mar — habilita o titular ao comando de ER a navegar sem limite de área; 
b) Patrão de costa — habilita o titular ao comando de ER a navegar até uma distância da costa 

que não exceda 25 milhas;   
c) Patrão local — habilita o titular ao comando de  ER a navegar à vista da costa até uma 

distância máxima de 10 milhas de um porto de abrigo e de 5 milhas da costa;   
d) Carta de marinheiro — habilita o titular ao comando de uma ER até 7.5 m de comprimento 

em navegação diurna à distância máxima de 3 milhas da costa e de 6 milhas de um porto de 
abrigo, com os seguintes limites:   
- Titulares dos 14 aos 18 anos — ER de comprimento até 5 m com potência instalada até 
22,5 kW;  
- Titulares com mais de 18 anos — ER de comprimento até 7.5 m com potência instalada 
adequada à sua certificação; 
- Titulares com mais de 16 anos – motas de água independentemente da sua potência; 

e) Principiante — habilita o titular ao comando de ER à vela ou a motor de comprimento até 5 
m e com potência instalada não superior a 4,5kW em navegação diurna até 1 milha da linha 
de baixa mar.  

2 — O titular de uma carta de navegador de recreio pode exercer o governo e manobra de uma ER de 
categoria superior desde que sob o comando de um titular de carta de categoria suficiente para o 
comando dessa ER.  



3 — Os titulares das cartas de marinheiro, de patrão de motor e de patrão de vela e motor obtidas ao 
abrigo de legislação anterior podem manter as condições para navegar previstas nas referidas cartas 
ou assumir as condições para navegar previstas neste regulamento.  
4 — Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a autoridade marítima competente pode 
autorizar a saída de uma ER comandada por um navegador de recreio, titular de uma carta de patrão 
de costa ou de patrão local, para uma viagem entre as ilhas de cada Região Autónoma, ainda que 
ultrapassados os limites de distância máxima estabelecidos nas alíneas do n.º1, desde que a referida 
autoridade conclua que a segurança da ER e das pessoas a bordo se encontra garantida, tendo em 
conta todas as informações disponíveis relativas quer à duração e ao tipo de viagem quer às 
condições de tempo e de mar.  
 
 
Artigo 40º 
Cartas atribuídas em regime de equiparação 
1 — Aos oficiais da marinha de guerra, da marinha mercante e a outros profissionais do mar, estando 
ou não em efetividade de funções, e aos alunos da Escola Naval e da Escola Náutica Infante D. 
Henrique (ENIDH) podem ser atribuídas, ao abrigo do regime de equiparação, cartas de navegador 
de recreio com dispensa dos respectivos exames.  
2 - As cartas de navegador de recreio atribuídas nos termos do número anterior são emitidas mediante 
a comprovação pelos interessados da respetiva categoria profissional ou formação, bem como da 
posse de aptidão médica para o exercício da navegação de recreio, comprovada esta por atestado 
médico obtido nos seis meses anteriores aos respetivos pedidos. 
3 - Podem, também, ser emitidas cartas com dispensa de exame quando solicitadas por titulares de 
cartas emitidas por administrações de países terceiros desde que estas se encontrem no período de 
validade e seja feita prova de que foram emitidas em condições análogas às previstas no presente 
Regulamento. 
4 — O processo de atribuição de cartas de navegador de recreio ao abrigo do regime a que refere o 
presente artigo consta da Portaria n.º 200/97, de 24 de Março. 
 
Artigo 41.º  
Caducidade, renovação, reemissão e segundas vias das cartas  
1 — As cartas de navegador de recreio caducam quando o seu titular atingir respectivamente 50 e 60 
anos e, a partir desta idade, de cinco em cinco anos, podendo, no entanto, ser renovadas.  
2 — As cartas de navegador podem ser renovadas ou reemitidas consoante a apresentação do 
respectivo requerimento à DGRM ocorra antes ou depois de o seu titular atingir as idades previstas 
no número anterior.  
3 — A renovação e rescisão das cartas e a emissão de segundas vias, por deterioração ou extravio, 
fazem-se mediante requerimento do interessado à DGRM, acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Carta a renovar, excepto quando extraviada;  
b) Apresentação do Cartão de Identificação e cartão de contribuinte; 
c) Uma fotografia atual; 
d) Atestado médico comprovativo da aptidão física e mental para o exercício da navegação de 

recreio, passado nos seis meses anteriores à data do pedido de renovação.  
 
Artigo 42.º  
Reconhecimento de cartas estrangeiras  
1 — As cartas de navegador de recreio ou os documentos equivalentes emitidos pelas administrações 
dos países membros da União Europeia são automaticamente reconhecidos em Portugal nos termos e 
para os efeitos do presente Regulamento.  
2 — As cartas de navegador de recreio ou os documentos equivalentes emitidos pelas administrações 
de países terceiros podem ser reconhecidos pela DGRM desde que a sua emissão tenha como 
pressuposto o cumprimento de requisitos análogos aos exigidos no presente Regulamento.  
 
 
 
 
 



Processo de Formação de Navegadores de Recreio 
Artigo 43.º  
Frequência de cursos e exames  
1— Os cursos e respectivos exames, com vista à obtenção de cartas de navegador de recreio, podem 
ser realizados através de entidades formadoras, devidamente credenciadas pela DGRM, nos termos 
do Artigo 45º adiante designadas entidades formadoras.  
2 —  As entidades credenciadas a que se refere o número anterior revestem a forma de pessoas 
colectivas.  
3 —  É competente para a realização dos exames aos navegadores de recreio a DGRM.  
4 — Os conteúdos programáticos e a duração dos cursos a ministrar pelas entidades formadoras, 
previstos no presente Regulamento, constam da Portaria n.o 288/2000, de 25 de Maio.[Proposta de 
atualização em anexo] 
5 — Para serem admitidos aos exames de navegador de recreio, os candidatos devem satisfazer os 
seguintes requisitos essenciais:  

a) Ter frequentado o respectivo curso de formação em entidade formadora credenciada pela 
DGRM e de acordo com o disposto no artigo anterior. 

b) Ter, no mínimo, 8, 14 ou 18 anos de idade, conforme pretendam obter, respectivamente, as 
cartas de principiante, de marinheiro ou de patrão. 

c) Saber ler e escrever,  
d) Fazer prova de saber nadar para o primeiro curso que frequentem (principiante, marinheiro 

ou patrão local); 
e) Possuir, há mais de um ano, categoria imediatamente inferior, para admissão aos exames de 

patrão de costa ou de patrão de alto mar;   
f) Ter a respectiva autorização, de quem exerça o poder paternal, quando forem menores de 18 

anos; 
g) Possuir aptidão física e mental para o exercício da navegação de recreio, comprovada por 

atestado médico passado nos seis meses anteriores à data da admissão ao respectivo exame. 
 
 
Artigo 44.º  
Licenças de aprendizagem  
1 — Os alunos que frequentem os cursos iniciais de principiante, de marinheiro e patrão local devem 
possuir uma licença de aprendizagem que lhes permita obter formação prática, devendo ser assistidos 
por formadores habilitados pela entidade que ministrar os cursos.  
2 — A licença de aprendizagem é emitida pelas entidades formadoras credenciadas, às quais compete 
igualmente efetuar o seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil.  
 
 
Artigo 45.º  
Credenciação das entidades formadoras  
1 - As entidades formadoras devem requerer a necessária credenciação à DGRM, organismo 
competente para a análise e decisão dos respectivos processos de candidatura.  
2 - A credenciação das entidades formadoras será válida por um período de cinco anos, findo o qual 
as referidas entidades deverão requerer à DGRM a renovação da mesma.  
3 - O processo de candidatura a entidades formadoras deve ser instruído com requerimento no qual 
seja solicitada a necessária autorização para ministrar a formação, dele constando a identificação 
completa da entidade requerente, bem como a indicação dos cursos que se propõe ministrar.  
4 - O requerimento a que se refere o número anterior deve ainda ser acompanhado dos elementos 
comprovativos de que a entidade requerente dispõe de condições e meios materiais e humanos 
adequados, nomeadamente:  

a) Localização geográfica em zonas litorais, fluviais, barragens ou albufeiras; 
b) Instalações próprias apropriadas à formação, a comprovar mediante apresentação de escritura 

pública de aquisição, contrato de arrendamento ou declaração de cedência para efeitos de 
formação; 

c) Embarcações e equipamento e material pedagógico necessário e adequado à formação teórica 
e prática; 



d) Formadores em número suficiente e com formação técnica, profissional e pedagógica 
comprovada. 

5 - Os elementos referidos no número anterior serão objecto de inspeção e avaliação por parte à 
DGRM podendo este Instituto solicitar às entidades requerentes todos os esclarecimentos necessários 
à instrução do processo.  
6 - Após análise e em caso de aprovação do processo de candidatura o qual deverá estra concluído no 
prazo máximo de 15 dias, a DGRM procederá à credenciação da entidade formadora requerente para 
ministrar os cursos aprovados, nas instalações e embarcações constantes do processo de candidatura.  
7- As embarcações referidas no número anterior deverão ter inscritas no costado em ambos os bordos 
e a meio navio as palavras «BARCO ESCOLA», a cor contrastante, inscritas num rectângulo de 0,1 
m x 0,9 m para embarcações com comprimento inferior a 6 m e de 0,2 m x 1,2 m para as restantes 
embarcações.  
8 - A renovação da credenciação será concedida mediante avaliação da atividade desenvolvida e 
confirmação dos requisitos iniciais de credenciação constantes do n.º 2 do artigo 43.º do presente 
diploma.  
 
 
Artigo 46.º 
Coordenador técnico-pedagógico  
1 - O processo de candidatura deve indicar um coordenador técnico-pedagógico, titular de carta de 
patrão de alto mar, carta de Operador Geral Radiotelefonista e possuidor de Certificado de 
Competências Pedagógicas.  
2 - Ao coordenador técnico-pedagógico compete:  

a) Coordenar as ações de formação;  
b) Garantir o rigor da formação ministrada; 
c) Zelar pela organização do processo administrativo-pedagógico dos cursos;  
d) Organizar o processo administrativo dos exames.  

 
Artigo 47.º  
Formação 
 1 – As entidades formadoras podem ministrar os cursos para os quais estejam credenciadas, apenas 
nos locais e espaços autorizados.  
2 – A inscrição nos cursos é efectuada mediante preenchimento de uma ficha de inscrição na entidade 
formadora.  
 
Artigo 48.º  
Processo administrativo-pedagógico 
As entidades formadoras devem organizar, por cada curso, com vista à apresentação no dia do exame 
um processo administrativo-pedagógico constituído por um livro de sumários e presenças, fichas de 
inscrição, licenças de aprendizagem, declarações de «saber nadar e remar» e atestados médicos. 
 
Artigo 49.º 
Exames  
1 - A entidade formadora solicitará a DGRM, durante a realização do curso ou após a sua conclusão, 
a realização dos respectivos exames, submetendo na plataforma informática da DGRM a data, local e 
a lista de candidatos a exame onde constam os dados dos candidatos e a sua fotografia.  
2 - Os exames compreendem uma prova teórica e uma prova prática, qualquer delas eliminatória. 
3 - Os júris de exame são constituídos por três membros:  

a) Um representante da DGRM, que preside, nomeado pelo Diretor-Geral; 
b) Dois vogais, propostos pela entidade formadora e titulares de carta de navegador de recreio 

com categoria igual ou superior à pretendida pelos examinandos, mas nunca inferior à de 
patrão de costa. 

4 - Nos exames para a obtenção de qualquer carta de patrão pelo menos um membro do júri deve 
possuir o certificado geral de operador radiotelefonista. 
5 - A nomeação dos membros do júri é da competência exclusiva da DGRM.  
6 – À DGRM compete ainda a realização e distribuição das provas de exame. 



7- Para cada candidato a exame será elaborado um termo de exame, sendo cada termo assinado por 
todos os membros do júri.  
 
 
Artigo 50.º  
Licenças provisórias  
Aos candidatos aprovados nos exames será emitida pela DGRM uma licença provisória assinada pelo 
Presidente do júri do respectivo exame, válida por 90 dias, para o comando de embarcações. 
 
 
Artigo 51.º 
Emissão de cartas 
1 - O resultado dos exames constará de uma pauta de classificação final, submetida na plataforma da 
DGRM e validada pelo presidente do Júri para efeitos de emissão das cartas de navegador de recreio.  
2 - A emissão das cartas de navegador de recreio é da responsabilidade da DGRM após o candidato 
ter sido considerado apto no exame. 
 
 
Artigo 52.º 
Fiscalização das entidades formadoras 
1 - A fiscalização das entidades formadoras é da competência da DRGM. 
2 - Na sequência de uma ação de fiscalização e sempre que se verifique o incumprimento das normas 
constantes do presente diploma, a DGRM desencadeará o respectivo processo de contraordenação.  
3 - A instrução dos processos de contraordenação compete à DGRM. 
4 - A aplicação das respectivas coimas e sanções acessórias compete ao Diretor Geral da DGRM. 
 
 
Tripulação, documento de largada e seguro obrigatório de embarcações de recreio 
Artigo 53.o  
Responsabilidade por danos a terceiros  
Os proprietários e os comandantes de ER e motas de água são solidariamente responsáveis, 
independentemente da culpa, pelo ressarcimento dos danos causados a terceiros pelas embarcações, 
salvo se o acidente se tiver ficado a dever a culpa exclusiva do lesado.  
 
 
Artigo 54.º  
Obrigatoriedade de seguro  
1—Os proprietários de ER e motas de água são obrigados a celebrar um contrato de seguro que 
garanta a responsabilidade civil por danos causados a terceiros pelas embarcações.  
2 — Os termos do contrato de seguro a que se refere no nº 1 constam da Portaria nº 689/2001, de 10 
de Julho.  
 
 
Artigo 55.º  
Tripulantes profissionais  
1 — O proprietário de uma ER pode contratar tripulantes profissionais, que devem constar do rol de 
tripulação, assinado pelo proprietário da embarcação ou pelo seu representante legal.  
2 — Ao rol de tripulação são apensas cópias dos contratos celebrados com os tripulantes 
profissionais.  
3 — Sempre que haja alteração da situação contratual é emitido um novo rol de tripulação.  
 
 
Embarcações e navegadores de recreio não comunitários 
Artigo 56º 
Importação temporária 
1 - As embarcações não comunitárias só podem permanecer em águas nacionais, sob o regime de 
importação temporária, pelo prazo de 18 meses, de acordo com o disposto na alínea e) do artigo 562.º 



das Disposições de Aplicação do Código Aduaneiro Comunitário, fixadas pelo Regulamento (CEE) 
nº 2454/93, de 2 de julho, devendo ser observadas as medidas que as autoridades aduaneiras 
considerem necessárias, relativamente à utilização dessas embarcações em águas nacionais.  
2 - Às embarcações não comunitárias é aplicável a Convenção Aduaneira Relativa à Importação 
Temporária para Uso Privado de Aeronaves e Barcos de Recreio, celebrada em Genebra em 18 de 
maio de 1956.  
 
Artigo 57º 
Embarcações não comunitárias 
As ER e os navegadores de recreio estrangeiros não comunitários, em portos nacionais, estão sujeitos 
ao controlo efectuado pela autoridade marítima e pelas autoridades de fronteira, aduaneiras e 
sanitárias, nos termos da legislação aplicável. 
 
 
Disposições diversas 
Artigo 58º 
Certificados de operador dos equipamentos de rádio  
1 — Os navegadores de recreio que obtenham as cartas de patrão local, patrão de costa e patrão de 
alto mar mediante exames efectuados ao abrigo do disposto no  Art.º 47, podem requerer à DGRM a 
emissão do certificado de operador radiotelefonista da classe A, previsto no artigo 76.o do 
regulamento relativo à formação e certificação dos marítimos publicado no anexo IV do Decreto-Lei 
nº 280/2001, de 23 de Outubro.  
2 — O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos navegadores de recreio que tenham 
obtido as cartas de patrão de vela e motor ou de motor, na sequência de exames efectuados ao abrigo 
e na vigência da Portaria n.o 753/96, de 20 de Dezembro.  
3 — Os navegadores de recreio que tenham completado 18 anos de idade podem requerer à DGRM, 
nas condições estabelecidas para os inscritos marítimos, a emissão dos certificados previstos no n.o 1 
do artigo 60.o e nos artigos 74.o, 75.o, 76.o e 77.o do regulamento relativo à formação e à 
certificação dos marítimos publicado no anexo IV do Decreto-lei n.o 280/2001, de 23 de Outubro.  
 
 
Artigo 59.º  
Navegação junto às praias marítimas 
1 - Sem prejuízo do disposto no número 1 do artigo 35º, a navegação junto às praias marítimas 
obedece ao estabelecido no respetivo plano de ordenamento da orla costeira, observando-se o 
seguinte:  

a) Nas praias de banhos marítimas a navegação é interdita no plano de água associado à praia, 
até uma distância de 300 m a contar da borda de água, destinada exclusivamente à prática de 
banhos e de natação; 

b) Nas praias de banhos marítimas a navegação é restrita aos corredores de acesso às praias, 
onde apenas é permitida a navegação a velocidade reduzida e suficiente para o governo da 
ER, sendo o trajeto efetuado sempre perpendicularmente à linha da costa; 

c) Nas restantes praias marítimas a navegação é livre, sendo permitido navegar fundear e 
praticar desportos náuticos. 

2 - Sem prejuízo do estabelecido nos planos de ordenamento da orla costeira, por razões de segurança 
ou de conservação de ecossistemas sensíveis, a navegação nas águas costeiras ou junto a praias 
marítimas pode ser restringida ou interditada por portaria conjunta dos membros do governo 
responsáveis pela área da defesa, do ambiente e do mar. 
 
 
Artigo 60º 
Esqui aquático, atividades análogas e navegação de motas de água 
1 — A prática de esqui aquático ou de atividades análogas e a circulação de motas de água são 
vedadas em fundeadouros ou a uma distância inferior a 300 m das praias, podendo, em áreas 
sensíveis, ser aplicado o disposto no n.º2 do artigo anterior.  
2 — Junto das zonas de banhos, a manobra de abicagem das embarcações deve processar-se através 
dos corredores de acesso à praia, fixados pela autoridade marítima e convenientemente assinalados.  



3 — Durante a prática de esqui aquático ou de atividades análogas, sendo o praticante rebocado, as 
embarcações rebocadoras devem ter a bordo dois tripulantes, devendo um deles vigiar 
constantemente os praticantes.  
4 — É obrigatório o uso pelos praticantes de colete de salvação ou de ajudas flutuantes apropriadas.  
5 — O cabo de reboque deve ser fixado na embarcações, de modo a permitir a sua manobra em todas 
as circunstâncias.  
 
 
Artigo 61.º  
Pesca lúdica, mergulho amador ou caça submarina 
A utilização de embarcações nas atividades de pesca lúdica, mergulho amador ou caça submarina fica 
sujeita também ao cumprimento da legislação que regula estas atividades. 
 
 
Artigo 62º 
Navegação em albufeiras 
As regras relativas à navegação de embarcações em albufeiras constam de portaria conjunta aprovada 
pelos membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do mar. 
 
 
Artigo 63º 
Proteção contra a poluição 
Às embarcações é aplicável a legislação em vigor sobre prevenção e proteção dos recursos hídricos e 
marinhos contra a poluição. 
 
 
Artigo 64.º  
Competições desportivas  
1 — Em competições desportivas, a nível nacional ou internacional, as embarcações podem ser 
dispensadas pela DGRM do cumprimento das normas previstas no presente Regulamento, sob 
proposta fundamentada da respectiva federação ou das associações ou clubes federados 
organizadores das provas.  
2 — Consideram-se incluídas no número anterior as embarcações que, solitárias ou em grupo, 
empreendam viagens com finalidades especiais, devidamente reconhecidas pelas autoridades 
competentes.  
 
 
Contraordenações. Fiscalização. Taxas  
Artigo 65.º 
Fiscalização  
1 — Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, são competentes para a 
fiscalização do cumprimento das normas previstas no presente Regulamento a autoridade marítima e 
os demais órgãos dos serviços dos Ministérios da Defesa Nacional e da Administração Interna aos 
quais estejam atribuídas funções de fiscalização na área de jurisdição marítima.  
2 — Nas restantes áreas geográficas, a fiscalização é efectuada pelas entidades com jurisdição no 
domínio hídrico, fluvial ou lacustre.  
3 — Para efeito do disposto nos números anteriores, as entidades referidas devem articular entre si as 
respectivas ações de fiscalização.  
4 - A fiscalização das entidades formadoras é da competência da DRGM como definido no Artigo 
52º. 
 
Artigo 66.º  
Responsabilidade contraordenacional  
1 — As infracções às normas previstas no presente Regulamento constituem contraordenação punível 
com coima, nos termos das alíneas seguintes:  

a) Os proprietários das ER e motas de água são punidos com coima cujo montante mínimo é de 
50€ e máximo de 1500€ quando pratiquem as seguintes infracções:  



i. Não tenham inscrito nas embarcações os elementos de identificação exteriores, 
violando o disposto no artigo 17.º;  

ii. Não cumpram as regras sobre construção, modificação e respectivo regime de 
vistorias das embarcações, violando o disposto no artigo 19.º;  

iii. Não cumpram os requisitos estabelecidos em matéria de equipamentos e de 
segurança de embarcações, violando o disposto no artigo 20.º;  

iv. Utilizem embarcações sem terem efectuado o seu registo, violando o disposto no 
artigo 21.º; 

v. Permitam o governo de embarcações a indivíduos não habilitados para o efeito, 
violando o disposto no artigo 37.º;  

vi. Não possuam o contrato de seguro que garanta a responsabilidade civil por danos 
causados pelas embarcações, violando o disposto no artigo 54.º;   

vii. Não cumpram as regras relativas à navegação em albufeiras, de águas interiores, 
violando o disposto no artigo 62.º;   

b) Os comandantes das ER e motas de água são punidos com coima cujo montante mínimo é de 
50€ e máximo de 1500€ quando pratiquem as seguintes infracções:  

i. Naveguem em zona de navegação que ultrapasse os limites estabelecidos em 
função da sua categoria de concepção, violando o disposto nos artigos 6.º, 7.º, 
8.º, 9.º e 10.º;   

ii. Não observem o uso da Bandeira Nacional nas ER, violando o disposto no artigo 
18.o;   

iii. Naveguem sem os documentos obrigatórios ou não os apresentem à autoridade 
competente, violando o disposto no artigo 29.º;   

iv. Naveguem com excesso de lotação ou sem tripulação mínima de segurança, 
violando o disposto no artigo 31.º;   

v. Não cumpram as regras de navegação, violando o disposto nos artigos 35.º, 59.º 
e 60.º;   

vi. Naveguem em zona de navegação diferente daquela para que estejam 
habilitados, violando o disposto no artigo 38.º;   

vii. Não cumpram as regras relativas à navegação em albufeiras, de águas interiores, 
violando o disposto no artigo 62.º;   

viii. Não cumpram as regras em matéria de assistência e salvamento, violando o 
disposto no artigo 36.º;   

c) Os construtores ou comerciantes das ER e motas de água são punidos com coima cujo 
montante mínimo é de 300€ e máximo de 3000€ quando permitam a utilização de ER em 
demonstração para fins comerciais, em violação do disposto nos n.º 2 a 5 do artigo 28.º 

d) Será aplicada coima, cujo montante mínimo será de 500€ e máximo de 15 000€, às entidades 
que exerçam a actividade formadora sem que para o efeito estejam credenciadas, nos termos 
do artigo 2.º do presente diploma; 

e) As entidades formadoras da Marinha de Recreio são punidas com coima cujo montante 
mínimo é de 500€ e máximo de 2500€, às entidades formadoras que:  

i. Ministrem cursos ou realizem exames para categorias e em locais para que não 
estejam credenciadas ou autorizadas nos termos do artigo 47.º do presente 
diploma; 

ii. Realizem exames que não estejam em conformidade com o disposto no artigo 
49.º do presente diploma; 

iii. Depois de credenciadas, não cumpram com os requisitos que determinaram a sua 
credenciação, conforme o disposto no artigo 45.º e no n.º 1 do artigo 46.º do 
presente diploma;  

iv. Não tenham o processo administrativo-pedagógico organizado, conforme o 
disposto no artigo 48.º do presente diploma; 

f) Será aplicada coima, cujo montante mínimo será de 500€ e máximo de 2500€, ao 
coordenador técnico-pedagógico que não dê cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 46.º 
do presente diploma.  

g) Quando a gravidade da infracção o justifique, podem ser aplicadas sanções acessórias, nos 
termos do regime geral das contraordenações e coimas. 



2— Às contraordenações previstas neste Regulamento aplica-se subsidiariamente o regime geral das 
contraordenações.  
 
  



ANEXO A  
Letras designativas das áreas sob jurisdição da autoridade marítima 
Albufeira — AL. 
Âncora — AN. 
Angra do Heroísmo — AH. 
Aveiro — AV.  
Barreiro — BR. 
Caminha — CM. 
Cascais — CS. 
Douro — PT.  
Ericeira — ER.  
Esposende — ES.  
Faro — FR.  
Figueira da Foz — FF.  
Funchal — FN.  
Fuseta — FZ.  
Horta — HT.  
Lagos — LG.  
Lajes (ilha do Pico) — LP.  
Leixões — LE.  
Lisboa — LX.  
Nazaré — NZ.  
Olhão — OL.  
Peniche — PE.  
Ponta Delgada — PD.  
Portimão — PM.  
Porto Santo — PS.  
Póvoa de Varzim — PV.  
Quarteira — QT. 
Régua — RE.  
Ribeira Grande — RG.  
São Martinho do Porto — SM.  
São Roque (ilha do Pico) — SR.  
Sagres — SA.  
Santa Cruz (ilha das Flores) — SF.  
Santa Cruz (ilha Graciosa) — SG.  
Sesimbra — SB.  
Setúbal — SE.  
Sines — SN.  
Tavira — TV.  
Trafaria — TR.  
Velas (ilha de São Jorge) — VE.  
Viana do Castelo — VI.  
Vila do Conde — VC.  
Vila do Porto — VP.  
Vila Franca de Xira — VX.  
Vila Franca do Campo —  
VF. Praia da Vitória — VV.  
Vila Real de Santo António — VR. 
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Portaria nº 1464/2002 de 14 de Novembro 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO da Portaria 1464/2002 (Equipamentos de Segurança) 

1 -º Os equipamentos das embarcações de recreio (ER) no que diz respeito aos meios de salvação e 
de segurança, aos aparelhos e aos meios de radiocomunicações, aos instrumentos náuticos, ao 
material de navegação, às publicações náuticas e aos primeiros socorros são os constantes do anexo a 
esta portaria, que dela faz parte integrante. 

2 -º As ER devem possuir os equipamentos, os meios de salvação e de radiocomunicações adequados 
à zona de navegação em que se encontrem a navegar. 

3 -º É revogada a Portaria nº 427/96, de 30 de Agosto. 

Anexo 

Equipamentos das embarcações de recreio 

1 - Meios de salvação: 

1-1 - Embarcações de sobrevivência: 

1-1.1 - As embarcações de recreio (ER) que naveguem nas zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 
devem dispor de uma ou mais jangadas pneumáticas com capacidade conjunta suficiente para a 
totalidade das pessoas embarcadas. 

1-1.2 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 4 são dispensadas de possuir jangada 
pneumática no caso de disporem de embarcação auxiliar ou de balsa insuflável com capacidade 
para a totalidade das pessoas embarcadas. 

1-1.3 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 1 e 2, a motor e com mais de 15 m de 
comprimento, devem dispor de jangadas pneumáticas colocadas a bordo, com os cabos de 
disparo permanentemente fixos através de um sistema automático de libertação de modo a 
permitir que flutuem livremente e se insuflem automaticamente no caso de as embarcações se 
afundarem. 

1-2 - Meios de salvação individuais: 

1-2.1 - Boias de salvação - as ER, de acordo com o seu comprimento, devem dispor de: 

a) Uma boia se tiverem comprimento entre 5 m e 9 m; 

b) Duas boias se tiverem comprimento acima de 9 m e até 15 m; 

c) Quatro boias se tiverem comprimento acima de 15 m e até 24 m. 

Uma das boias deve dispor de retenida flutuante de 30 m e, se as ER tiverem duas ou 
mais boias, uma delas deve possuir sinal luminoso. 

1-2.2 - Coletes de salvação - as ER devem dispor de coletes de salvação, para adulto e 
criança, em quantidade suficiente para todas as pessoas embarcadas. 

1-2.3 - Ajudas térmicas - as ER que naveguem nas zonas de navegação 1 e 2 devem 
possuir a bordo três ajudas térmicas. 

1. 1-3 - Sinais visuais de socorro - as ER devem dispor de sinais visuais de socorro, conforme o 
estabelecido no quadro que segue: 

2.  



Zona de Navegação Sinais de pára-
quedas 

Fachos de mão Sinais fumígenos 

1 6 4 2 
2 4 4 1 
3 3 3 1 
4 2 2 1 
5 - 2 (*) - 

(*) Dispensável nas embarcações que naveguem dentro das barras dos portos. 

 

1-4 - Outros meios de salvação: 

1-4.1 - Arneses - as ER à vela ou à vela e a motor que naveguem nas zonas de navegação 1, 2 e 
3 devem dispor de três arneses de segurança que poderão fazer parte integrante do colete de 
salvação, com os respectivos cabos e ganchos de segurança. 

1-4.2 - Radiotelefone portátil de ondas métricas (VHF) de emergência - as ER que naveguem 
nas zonas de navegação 1 e 2 devem dispor de um radiotelefone portátil de ondas métricas 
(VHF) de emergência. 

2 - Meios de esgoto e escadas de acesso: 

2-1 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 devem dispor de, pelo menos, 
duas bombas de esgoto, sendo uma delas manual e operável de um local de fácil acesso acima 
da linha de água. 

2-2 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 5 devem dispor de um sistema de esgoto 
manual, mecânico ou eléctrico, de fácil acesso ou comando, o qual poderá ser um vertedouro, 
tratando-se de embarcações até 5 m. 

2-3 - As ER devem dispor de uma escada de acesso sempre pronta a ser utilizada, da linha de 
água ao interior da embarcação, sempre que a distância entre o plano de água e o bordo das 
alhetas ou o painel de popa seja superior a 0,5 m. 

3 - Meios de prevenção e combate a incêndios: 

3-1 - As ER devem possuir a bordo e em local de fácil acesso: 

3-1.1 - Um extintor de 1 kg de pó químico, no caso de embarcações de boca aberta ou 
parcialmente aberta com motor fora de borda; 

3-1.2 - Um extintor de 2 kg de pó químico, junto ao compartimento do motor, no caso de ER 
cujo meio principal de propulsão seja motor interior e não exista sistema de auto-extinção fixo; 

3-1.3 - Um extintor de 1 kg de pó químico no salão; 

3-1.4 - Um extintor de 1 kg de pó químico, junto ao fogão, na cozinha, nos casos em que a 
cozinha seja separada do salão. 

3-2 - Os extintores de pó químico podem ser substituídos por extintores equivalentes, não sendo 
permitida a utilização de extintores de CO2 ou de halon. 

4 - Instalações de gás: 

4-1 - As garrafas de gás devem ser instaladas fora dos locais habitáveis, de preferência à ré, em 
receptáculos com ventilação para o exterior. 



4-2 - Os receptáculos devem ter uma abertura que permita, em caso de fuga, a saída do gás para 
o exterior da embarcação. 

4-3 - As instalações de gás devem incluir um aparelho de corte do gás à instalação. 

4-4 - A utilização de garrafas de gás liquefeito, de peso inferior a 3 kg, é permitida no interior das 
ER desde que estejam ligadas diretamente aos equipamentos de queima. 

4-5 – Os tubos de borracha de transporte de gás deverão estar dentro da validade inscrita no próprio 
tubo.  

5 - Meios de radiocomunicações - a instalação de radiocomunicações deve satisfazer o disposto no 
Decreto-Lei nº 192/2000, de 18 de Agosto, e ser licenciada nos termos do Regulamento do Serviço 
Radioeléctrico das Embarcações, quer no que se refere a equipamentos de radiocomunicações 
facultativos quer em relação aos seguintes equipamentos e demais requisitos considerados 
obrigatórios: 

5-1 - Instalação de radiocomunicações de ondas métricas (VHF) - as ER que naveguem nas 
zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 devem dispor de uma instalação de radiocomunicações de ondas 
métricas (VHF), podendo ser portátil nas ER que naveguem nas zonas de navegação 4, que 
permita transmitir e receber: 

5-1.1 - Radiotelefonia, nos canais previstos no apêndice 518 do Regulamento das 
Radiocomunicações; 

5-1.2 - Chamada seletiva digital (DSC), no canal 70, das classes B ou D (ou F nas ER que 
naveguem nas zonas de navegação 4). 

5-2 - Radiobaliza de localização de sinistros: 

5-2.1 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 1, 2 e 3 devem possuir uma radiobaliza 
de localização de sinistros por satélite que: 

5-2.1.1 - Seja capaz de transmitir um alerta de socorro, através do serviço de satélites de órbita 
polar, funcionando na faixa dos 406 MHz ou através do serviço de satélites geoestacionários da 
INMARSAT, funcionando na faixa de 1,6 GHz; 

5-2.1.2 - Esteja instalada num local de fácil acesso; 

5-2.1.3 - Seja facilmente libertada e ativada manualmente e transportável por uma única pessoa 
para bordo de uma jangada ou embarcação salva-vidas. 

5-3 - Equipamento para recepção de informação de segurança marítima - as ER que naveguem 
nas zonas de navegação 1 e 2 devem possuir um receptor com capacidade para receber 
informação de segurança marítima radiodifundida, o qual, em função da cobertura da área de 
navegação, poderá ser: 

5-3.1 - Um receptor do serviço NAVTEX internacional; 

5-3.2 - Um receptor do sistema de chamada de grupo melhorada (EGC) da INMARSAT. 

5-4 - Fontes de energia: 

5-4.1 – As ER que não possuam um sistema de arranque manual do motor principal, deverão ter 
uma bateria dedicada com comutação específica para arranque eléctrico do motor. Essa bateria 
deve ser estanque e selada. 

5-4.2 - A instalação de radiocomunicações de ondas métricas (VHF) deve poder ser alimentada 
por uma fonte de energia eléctrica (fonte de energia de reserva), exclusiva nas ER a motor com 



mais 15 m, localizada o mais alto possível e com capacidade para alimentar os circuitos que lhe 
estão associados durante: 

5-4.2.1 - Uma hora se os equipamentos puderem também receber alimentação de outra fonte de 
energia; 

5-4.2.2 - Seis horas se os equipamentos não puderem ser alimentados por outra fonte de 
energia. 

5-4.3 - No dimensionamento da fonte de energia de reserva será tido em conta, para os 
transreceptores, um ciclo de utilização, considerando 50% do tempo em transmissão e 50% do 
tempo em espera. 

5-4.4 - A fonte de energia de reserva alimentará também um ponto de luz de iluminação de 
emergência a instalar junto aos equipamentos. 

5-4.5 - O disposto no número anterior não se aplica às ER que naveguem nas zonas de 
navegação 5 que optem por uma instalação radiotelefónica de ondas métricas (VHF). 

6 - Instrumentos náuticos, material de navegação e publicações náuticas e outro equipamento: 

6-1 - Agulhas magnéticas: 

6-1.1 - Todas as ER devem dispor de uma agulha magnética que possa ser utilizada como agulha 
de governo. 

6-1.2 - As agulhas magnéticas instaladas nas ER que naveguem nas zonas de navegação 1, 2 e 3 
devem ser compensadas com um desvio inferior a 5º. 

6-1.3 - As ER dos tipos que naveguem nas zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 devem ter a bordo 
equipamento que permita, de dia ou de noite, fazer marcações azimutais. 

6-2 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 devem possuir cartas e 
publicações náuticas adequadas à zona em que navegam e devidamente actualizadas. 

6-3 - As ER que naveguem nas zonas de navegação 1, 2, 3 e 4 devem ter um reflector de radar 
com área refletora mínima de 2 m2. 

6-4 - As ER devem possuir um equipamento sonoro de sinalização, nomeadamente uma buzina 
ou um sino. 

6-5 - As ER devem possuir dois ferros de fundear, principal e sobressalente, adequados às 
características dimensionais, mas às ER que naveguem nas zonas de navegação 5 apenas se 
exige um só ferro de fundear. 

6-6 - As ER e motas de água devem possuir cabos adequados para amarração e reboque. 

6-7 - As ER e motas de água devem dispor, adicionalmente, do seguinte equipamento: 

Uma navalha de ponta redonda; 

Uma lanterna estanque, com jogo de pilhas e lâmpada sobressalentes, podendo alternativamente 
dispor de duas lanternas; 

Um espelho de sinalização diurno, heliógrafo. 

7 - Equipamentos de primeiros socorros - as ER devem ter a bordo, de acordo com a zona de 
navegação em que se encontram a navegar, o equipamento de primeiros socorros que consta das 
tabelas a seguir indicadas: 



Equipamentos de primeiros socorros 

Zonas de navegação 5  

Pensos preparados sortidos (pensos rápidos) - uma caixa de 20. 

Ligadura de crepe de 7 cm x 4 m, com alfinete-de-ama - uma. 

Zonas de navegação 3 e 4  

Pensos preparados sortidos (pensos rápidos) - uma caixa de 20. 

Algodão hidrófilo - pacote de 25 g - um. 

Compressas esterilizadas de 10 cm x 10 cm - 12 unidades. 

Álcool puro - 500 cm3. 

Pomada anti-séptica, tipo Cetrimide - um tubo. 

Analgésico e antipirético - 20 comprimidos. 

Comprimidos contra o enjoo - 20 comprimidos. 

Supositórios contra o enjoo – 4 unidades  

Dedeira - uma. 

Ligaduras de crepe ou gaze de 7 cm x 4 m, com alfinete-de-ama - uma. 

Ligaduras de crepe ou gaze de 15 cm x 4 m, com alfinete-de-ama - uma. 

Água oxigenada - 250 cm3. 

Zonas de navegação 1 e 2  

Pensos preparados de 10 cm x 10 cm - uma caixa de 10. 

Pensos preparados sortidos (pensos rápidos) - uma caixa de 20. 

Algodão hidrófilo - pacote de 25 g - um. 

Compressas esterilizadas de 10 cm x 10 cm - uma caixa. 

Adesivo - bobina estreita - um rolo. 

Álcool puro - 500 cm3. 

Pomada anti-séptica, tipo Cetrimide - um tubo. 

Água oxigenada - 3 x 250 cm3. 

Pomada analgésica e antipruriginosa, tipo Nupercainal - um tubo. 

Analgésico e antipirético - 20 comprimidos. 

Comprimidos contra o enjoo - 20 comprimidos. 

Supositórios contra o enjoo – 4 unidades. 

Comprimidos antidiarreicos - uma embalagem. 

Antiespasmódico - drageias, cápsulas ou supositórios - uma embalagem. 

Dedeira - uma. 

Ligadura de tronco - uma. 

Ligadura de crepe ou gaze de 7 cm x 4 m, com alfinete-de-ama - duas. 

Ligadura de crepe ou gaze de 15 cm x 4 m, com alfinete-de-ama - uma. 



Antibiótico de largo espectro – Idealmente as embarcações tipo 1 e 2 que realizem viagens 
superiores a 48 horas deveriam ter a bordo uma embalagem de Antibiótico de largo espectro 
(NOTA: Atualmente a legislação não permite a venda destes medicamentos para a caixa de 
primeiros socorros de uma embarcação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portaria n.o 288/2000 de 25 de Maio  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO da Portaria 288/2000 (Conteúdos dos Programáticos, critérios de 
avaliação e a duração mínima dos cursos de Principiante, de Marinheiro, de Patrão Local, de Patrão 
de Costa e de Patrão de Alto Mar) 

 

I—Curso de Principiante—dez horas teóricas e cinco horas práticas 

A) Parte teórica:  

. A1)  Legislação aplicável;    

. A2)  Características fundamentais de uma embarcação;    

. A3)  Tipos de embarcações de recreio;    

. A4)  Nomenclatura geral das pequenas embarcações;    

. A5)  Meios de propulsão e de governo;    

. A6) Embarcações miúdas; nomenclatura e palamenta;  

. A7) Generalidades sobre marés, correntes e ventos;   

. A8) Manobra de fundear. Natureza do fundo;   

. A9) Regras básicas de navegação para evitar abalroamentos; 

. A10) Conhecimentos do significado das bandeiras «A» e «B» do Código Internacional de Sinais 
(CIS);   

. A11) Noções básicas de primeiros socorros.  

 

B) Parte prática:  

. B1) Governo e manobra de uma embarcação;  

. B2) Manobra de homem ao mar; recolha de uma bóia simulando o náufrago;  

. B3) Manobra de atracar; 

. B4) Sinais de socorro durante o dia; 

. B5) Prevenção e combate a incêndios; utilização de extintores; 

. B6) Trabalhos elementares de arte de marinheiro; 

. B7) Segurança e utilização correta do colete salva-vidas.  

 



II — Curso de Marinheiro — vinte horas teóricas e dez horas práticas.  

A) Parte teórica:  

 A1) Legislação Aplicável 

. A2) Características fundamentais de uma embarcação. Tipos de embarcações de recreio;  

. A3) Nomenclatura e palamenta das pequenas embarcações;  

. A4) Meios de propulsão e de governo; 

. A5) Generalidades sobre marés, correntes e ventos. Consultar uma tabela de marés; 

. A6) Generalidades sobre âncoras e amarras; sua manobra; 

. A7) Manobra de fundear. Natureza do fundo. Escolha do fundeadouro; Métodos de libertação do 
ferro em caso de prender. Drogue ou Âncora Flutuante. 

. A8) Regras básicas de navegação para evitar abalroamentos. Noção de marcação constante;  

. A9) Noções básicas de governo e manobra. Manobra de reboque. 

. A10) Balizagem;   

. A11) Segurança a bordo. Segurança individual e da embarcação; 

. A12) Conhecimentos elementares de meteorologia. Escala de Beaufort;   

. A13) Noções básicas de primeiros socorros;   

. A14) Conhecimentos sumários de cerimonial marítimo;   

. A15) Conhecimento básicos de comunicações por VHF. Conhecimento do sistema de salvamento 
nacional: MRCC; VTS. Noção dos procedimentos de socorro e urgência;   

. A16) Conhecimento do significado das bandeiras «A», e «B» e «O» do Código Internacional de 
Sinais (CIS);  

. A17) Noções genéricas sobre motores. Manutenção pelo utilizador;  

. A18) Preservação do meio ambiente marinho. Cuidados a ter com óleos queimados, águas 
residuais, resíduos não biodegradáveis, utilização de óleos biodegradáveis.  

. A19) Equipamentos electrónicos: sonda, sonda de pesca, GPS, monitor de baterias, odómetro, 
anemómetro, sensores do motor. 

. A20) Carregadores de baterias e cortes de corrente. 

. A21) Proteção do casco: antivegetativos, proteção catódica, tipos de hélice. 

. A22) Novas tecnologias aplicadas à náutica de recreio. 



 

B) Parte prática:  

. B1)  Governo e manobra de uma embarcação;    

. B2)  Manobra de homem ao mar; recolha de uma bóia simulando o náufrago;    

. B3)  Manobras de fundear, suspender, atracar e desatracar;    

. B4)  Prevenção e combate a incêndios; utilização de extintores;    

. B5)  Trabalhos elementares de arte de marinheiro;    

. B6)  Noções básicas de utilização e manutenção de motores.    

. B7) Segurança e utilização correta do colete salva-vidas.  

. B8) Identificação de canais balizados 

 
III — Curso de Patrão Local — trinta horas teóricas e dez horas práticas.  
A) Parte teórica:  

. A1)  Legislação aplicável;    Características fundamentais de uma embarcação. Tipos de 
embarcações de recreio; Nomenclatura e palamenta das pequenas embarcações; Meios de 
propulsão e de governo; 

. A2) Generalidades sobre âncoras e amarras; sua manobra; Manobras de fundear e suspender. 
Natureza do fundo. Escolha do fundeadouro; Métodos de libertação do ferro em caso de 
prender. Drogue ou Âncora Flutuante. 

. A3)  Forma e dimensões da Terra. Esfera terrestre.   Linhas e pontos da esfera terrestre. Meridiano 
de Greenwich. Equador. Medidas de arco. Latitude e longitude. Noção de milha. Pontos 
cardeais. A direcção no mar. Proa e rumo. Abatimento. Noção de nó. Mediação de distâncias 
e velocidades;    

. A4)  Generalidades sobre cartas de navegação marítima. Carta de Mercator. Escalas das cartas. 
Classificação das cartas. Derrotas. Derrota loxodrómica e seu traçado na carta de mercador. 
Linhas de posição. Enfiamento, alinhamento, azimute, distância, batimétrica;    

. A5)  Odómetros. Verificação do seu funcionamento;    

. A6)  Magnetismo terrestre. Declinação. Desvio. Suas causas e consequências. Agulhas de mão e 
de governo. Tabelas de desvio. Verificação do correcto funcionamento de uma agulha;    

. A7)  Faróis e balizagem;    

. A8)  Navegação estimada, costeira e em águas restritas. Efeitos das correntes. Grau de confiança 
na posição. Importância da navegação visual. Erros em navegação;    

. A9)  Marés, correntes e ventos. Utilização da tabela de marés. Cálculo da sonda à hora;    



. A10)  Generalidades sobre radar e sua utilização na navegação e para evitar abalroamentos;    

. A11)  Generalidades sobre GPS. Utilização do GPS. Erros e noção de Datum. Cartas electrónicas. 
Sua utilização;    

. A12)  Generalidades sobre sondas. Sua utilização e verificação do seu correcto funcionamento;    

. A13)  Regras de navegação e manobra do regulamento internacional para evitar abalroamentos no 
mar;    

 A14)  Conhecimento das matérias constantes do programa de exame para obtenção do certificado 
restrito de operador radiotelefonista. Convenção GMDSS;       Conhecimento do sistema de 
salvamento nacional: MRCC; VTS; Conhecimento do significado das bandeiras «A», e «B» 
e «O» do Código Internacional de Sinais (CIS); 

. A15) Conhecimentos gerais de meteorologia. Escala de Beaufort; Informação meteorológica a 
bordo;  

. A16) Noções básicas de governo e manobra. Manobra de reboque. Manobras de  atracar e largar 
de um cais; 

. A17) Segurança a bordo e prevenção de acidentes. Segurança individual e da embarcação; Meios e 
equipamentos de salvação. Abandono do navio. Noções sumárias de primeiros socorros;   

. A18) Generalidades sobre motores. Utilização e manutenção pelo utilizador. Avarias mais 
frequentes.  

. A19) Preservação do meio ambiente marinho. Cuidados a ter com óleos queimados, águas 
residuais, resíduos não biodegradáveis, utilização de óleos biodegradáveis.  

. A20) Equipamentos electrónicos: sonda, sonda de pesca, GPS, monitor de baterias, odómetro, 
anemómetro, sensores do motor. 

. A21) Carregadores de baterias e cortes de corrente. 

. A22) Proteção do casco: antivegetativos, proteção catódica, tipos de hélice. 

. A23) Abastecimento de combustível. Principais cuidados a ter. 

. A24) Grab-bag e material aconselhado em caso de abandono do navio. EPIRB. 

. A25) Avisos à navegação. Avisos aos navegantes. 

. A26) Navegação por radar. Sistema AIS. 

. A27) Novas tecnologias aplicadas à náutica de recreio. 

 

B) Parte prática:  

. B1) Governo e manobra de uma embarcação, incluindo:  



 a)  Navegação estimada, costeira e em águas restritas;    

 b)  Manobras de homem ao mar e de reboque; Utilização da função MOB do GPS e 
utilização da vara de homem ao mar.   

c)  Exercícios de aplicação prática dos conhecimentos teóricos sobre navegação e 
segurança;    

. d) Manobra de fundear, suspender, atracar e desatracar;    

. B2) Utilização correta dos equipamentos de comunicações;   

. B3) Utilização correta dos equipamentos de navegação. Verificação do rigor dos elementos 
fornecidos pelos equipamentos;  

. B4) Execução de trabalhos elementares de arte de marinheiro, escolhidos de entre os que têm 
aplicação prática atual.  

. B6)  Prevenção e combate a incêndios; utilização de  extintores;    

. B8)  Noções básicas de utilização e manutenção de motores.    

. B9) Segurança e utilização correcta do colete salva-vidas.  

. B10) Navegação em canais balizados 

. B11) Funcionamento de bombas de água manuais e eléctricas 

. B12) Funcionamento do piloto automático 

  

  



IV — Curso de Patrão de Costa — cinquenta horas teóricas e quinze horas práticas  

A) Parte teórica:  

. A1) Recapitulação das matérias do programa do curso de Patrão Local, sobre segurança, 
navegação e comunicações;  

. A2) Noções gerais de estabilidade: centro de gravidade, centro de carena e metacentro; 
estabilidade transversal e estabilidade longitudinal; efeitos dos pesos móveis sobre a 
estabilidade;  

. A3) Odómetros. Verificação do seu funcionamento; 

. A4) Navegação costeira. Definição. Ajudas visuais à navegação. Faróis. Listas de ajudas à 
navegação. Linhas de posição simultâneas e sucessivas. Distâncias, direções, profundidades, 
segmentos capazes, resguardos, enfiamentos e alinhamentos. Determinação do ponto, sua 
consistência e erros em navegação. Planeamento de uma viagem; 

. A5) Navegação estimada. Definição. Carteação e estima. Correntes. Determinação do ponto 
estimado. Rigor do ponto estimado;   

. A6) Navegação em águas restritas. Definição. Ajudas visuais à navegação. Balizagem. Condução 
da navegação em águas restritas. Planeamento. Publicações de ajudas à navegação. Radar. 
Utilização do radar em navegação. Navegação sem visibilidade. Prevenção de 
abalroamentos;  

. A7) Generalidades sobre navegação electrónica: GPS; sondas; descrição dos sistemas; alcance; 
utilização; rigor. Cartas electrónicas;  

. A8) Desvio das agulhas. Modos de o determinar. Tabela de desvios;  

. A9)  Sextante: nomenclatura e princípio óptico; leitura de ângulos; rectificação do sextante; erro de 
índice: sua determinação;    

. A10)  Marés. Sucessão das marés; definições mais importantes; previsão das horas e das alturas de 
água das preia-mares e baixa-mares;  

. A11)  Meteorologia náutica. A atmosfera terrestre. Elementos meteorológicos. Circulação geral da 
atmosfera. Massas de ar. Superfícies frontais. Frentes. Análise sumário de uma carta de 
tempo. Elementos de previsão meteorológica. Informação meteorológica a bordo. O weather- 
fax, ou equivalente, e o navtex;  

. A12)  Segurança: prevenção e ataques a incêndios; limitação de avarias; meios e equipamentos de 
salvação; procedimentos em caso de abandono; segurança e sobrevivência no mar; homem 
ao mar; Epirb; a segurança na navegação;    

. A13)  Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar;    

. A14)  Código Internacional de Sinais (CIS);    

. A15)  Noções de primeiros socorros. 



 

B) Parte prática:  

. B1)  Aplicação prática no mar das matérias de navegação, segurança e comunicações constantes da 
parte teórica;    

. B2)  Aplicação prática das regras de navegação para evitar abalroamentos;    

. B3)  Utilização do radar com vista à identificação da costa e determinação de azimutes e 
distâncias;    

. B4)  Utilização do sextante em determinação de ângulos verticais e horizontais;    

. B5)  Utilização do GPS, sonda, plotter, monitor de baterias, Navtex, AIS, ... 

. B6)  Cálculo da altura de água em qualquer instante   e da hora correspondente a dada altura de 
água;    

. B7)  Utilização correta dos equipamentos de radiocomunicações que o certificado de 
operador  radiotelefonista de classe A autoriza. VHF de emergência e antenas de 
emergência. 

. B8) aplicação prática da utilização do drogue ou âncora flutuante. 

. B9) Limpeza do odómetro. 

. B10) Aspectos a considerar na manutenção da máquina. Caixa de ferramentas. 

. B11) Checklist de segurança.  



 V — Curso de Patrão de Alto Mar — setenta e seis horas teóricas e vinte e quatro horas 
práticas.  

A) Parte teórica:  

. A1)  Recapitulação geral do programa do curso de Patrão de Costa, dando maior ênfase às 
matérias sobre segurança, navegação e comunicações;    

. A2)  O tempo: movimento da Terra e movimento diurno aparente; conversão do arco em tempo e 
vice-versa; tempo solar médio e tempo legal; fusos horários e cronómetros;    

. A3)  Introdução à navegação astronómica: astros, estrelas, planetas e sistema solar; esfera celeste e 
coordenadas celestes; triângulo de posição;    

. A4)  Almanaque náutico: sua descrição e uso;    

. A5)  Altura observada e altura verdadeira; correção da altura observada do Sol, de estrelas e 
planetas e da Lua;    

. A6)  Sextante. Observação de astros para determinação de alturas; observações diurnas e noturnas; 
normas para observar alturas meridianas. Rectificação e erro de índice;   

. A7) Posição ao meio-dia (altura meridiana do Sol);  

. A8) Latitude pela Estrela Polar;   

. A9) Rectas de altura; transporte e ponto determinante; traçado de uma recta de altura; transporte de 
uma recta de altura; erros na recta de altura;  

. A10) Utilização de tabelas, calculadoras e software dedicado em navegação astronómica;  

. A11) Posição por observações extrameridianas do Sol;  

. A12) Planeamento de observações ao crepúsculo;  

. A13) Ponto por estrelas, planetas e Lua;   

. A14) Verificação dos desvios da agulha ao nascer e pôr do Sol;   

. A15) Derrotas ortodrómica, loxodrómica e mista;  

. A16) Navegação por GPS. Radar: operacionalidade com o radar; sistema ARPA; noções de 
cinemática; componentes do movimento e sua representação gráfica; movimento absoluto e 
relativo; triângulo de velocidades; rosa de manobra.  

. A17) Cartas electrónicas;   

. A18) Radiocomunicações: conhecimento das matérias constantes do programa de exame para 
obtenção do certificado de operador geral radiotelefonista;  

. A19) Segurança: combate a incêndios e limitação de avarias; meios e equipamentos de salvação; 
homem ao mar; procedimentos em caso de emergência; abandono do navio e sobrevivência 



no mar. Código Internacional de Sinais; Regulamento para Evitar Abalroamentos no Mar; 
salvaguarda da vida humana no mar; proteção do ambiente;  

. A20) Meteorologia: atmosfera; temperatura; pressão atmosférica e barómetros; nuvens; 
visibilidade; névoa; precipitação; vento; sistemas e vento; massas de ar; frentes; borrascas e 
anticiclones; ciclones tropicais e extratropicais; curvas evolutivas; boletins meteorológicos e 
previsões. Oceanografia: a água do mar; correntes marítimas; correntes no litoral português; 
ondas; gelos flutuantes; cartas mensais de roteamento. O weatherfax e o navtex;  

. A21) Publicações. Planeamento de viagens;  

. A22) Primeiros socorros.  

 

B) Parte prática:  

. B1)  Tirar pontos astronómicos com sextante comparando com a posição verdadeira 

. B2)  Entrada ou saída de uma barra. Navegação em situação de nevoeiro. Manobras de anticolisão; 
   

. B3)  Utilização correta dos equipamentos de radiocomunicações  

. B4) Operação de todos os equipamentos eletrónicos existentes e mais recentes incluindo: Navtex, 
ploter, radar, GPS, monitor de baterias, AIS, ... 

 

 

 

 

 
 
 
 


