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LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MERGULHO RECREATIVO

- Âmbito
PROCESSO A CUMPRIR POR TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MERGULHO RECREATIVO SEDIADOS EM ESTADO
MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA QUE PRETENDA EXERCER, DE MODO OCASIONAL E ESPORÁDICA, EM PORTUGAL, OS SERVIÇOS
DE COORDENADOR DE MERGULHO RECREATIVO E INSTRUTOR DE MERGULHO RECREATIVO.
↑Início

- Procedimentos

1

Pedido

Preenchimento e envio, por e-mail (mergulhorecreativo@ipdj.pt), do Formulário CLPSMR_Form - clicar no botão ”Guadar e
Enviar Formulário”
Anexação das digitalizações dos seguintes comprovativos:
- Identificação civil, ou militar do requerente;
- Contrato de seguro de acidentes pessoais, ou instrumento equivalente, do prestador de serviços e para os destinatários dos
serviços prestados;
- Cartão Internacional de Mergulhador. Recreativo

2

Análise do Pedido
Indeferimento do Pedido

Solicitação de elementos em falta

3

Deferimento do Pedido
Atualização do “Registo de Prestadores de Serviços
de Mergulhado Recreativo”

Envio de Autorização para a Livre Prestação de Serviços

↑Início

- Informações de caráter geral
Enquadramento jurídico associado à Livre Prestação de Serviços de Mergulho Recreativo em Portugal por entidades sediadas
em estado membro da União Europeia:
- Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho - Regras aplicadas ao livre acesso e exercício das atividades de serviços realizados em Portugal;
- Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu - Normativo aplicado à prestação de Serviços no mercado interno;
- Lei n.º 24/2013, de 20 de março - Regime Jurídico do Mergulho Recreativo
- Norma Europeia n.º 14467, de fevereiro de 2003 - Normas aplicadas aos prestadores de serviços.
O formulário CLPSMR_Form é utilizado para a efetuar a comunicação para a Livre Prestação de Serviços de Mergulho Recreativo
em Portugal por entidades sediadas em país da União Europeia, designadamente de:
- Coordenadores de Mergulho Recreativo
- Instrutores de Mergulho Recreativo
Os campos do formulário assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório;
Para enviar o formulário por via electrónica, deve, após o seu preenchimento, clicar no botão “Guardar e Enviar Formulário”
e anexar ao e-mail os comprovativos solicitados, remetendo-o para mergulhorecreativo@ipdj.pt;
Ao formulário devem ser anexados comprovativos (digitalizados) de:
- Documento de identificação civil, ou militar do requerente;
- Contrato de seguro de acidentes pessoais, ou instrumento equivalente, para os elementos pertencentes à entidade prestado
-ra de serviços e para os destinatários dos serviços prestados;
- Formação dos Instrutor(es) de Mergulho (Cartão Internacional de Instrutor de Mergulho).

↑Início

- Seguro de Acidentes Pessoais (obrigatório)
Os prestadores de serviços de mergulho recreativo em regime de Livre Prestação de Serviços terão de estar abrangidos por
um seguro de acidentes pessoais (para a atividade que desenvolvem) e devem possuir um seguro de acidentes pessoais para
os destinatários dos serviços por si prestados, devendo o mesmo cobrir os riscos abaixo indicados.
O Seguro de Acidentes Pessoais, ou instrumento equivalente, pode ser subscrito em Portugal, ou noutro Estado Membro da UE.

Coberturas do Seguro de Acidentes Pessoais
Morte
Invalidez permanente absoluta
Invalidez permanente
Despesas com substituição e reparação
de próteses e ortódoses existentes
Despesas de funeral
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