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- Procedimentos
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↑Início

Pedido

Preenchimento e envio, por e-mail, do Formulário LSMR_Form. #1 - clicar no botão ”Guadar e Enviar Formulário”
Pagamento de taxa(s) - Por transferência bancária (NIB do IPDJ, IP: 0781 0112 0000 0006 778 10)
Anexação das digitalizações dos seguintes comprovativos:
- Personalidade jurídica da Entidade Prestadora de Serviços e NIF;
- Identificação civil, ou militar do(s) Diretor(es) Técnico(s);
- Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais em conformidade com o definido pela Portaria nº 1340/2007, de 11 de outubro,
ou equivalente nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho;
- Formação específica do(s) Diretor(es) Técnico nos sistemas de formação a adotar pela Escola de Mergulho
- Formação específica do DT na área do manuseamento de gases (aplicado ao serviço: Estação de Enchimento e Fornecimento
de Misturas Respiratórias);
- Pagamento de taxa(s).
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Análise do Pedido
Indeferimento do Pedido

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

Solicitação de elementos em falta
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Envio de Declaração de Licenciamento (por serviço)
↑Início

- Informações de caráter geral
O formulário LSMR_Form. #1 é utilizado para a efetuar o pedido de licenciamento de Serviços de Mergulho Recreativo, designadamente:
- Centros de Mergulho
- Escolas de Mergulho
- Estação de Enchimento
- Aluguer de Equipamento
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 de:
- Personalidade jurídica da Entidade Prestadora de Serviços e NIF;
- Identificação civil, ou militar do(s) Diretor(es) Técnico(s);
- Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais em conformidade com o definido pela Portaria n.º 1340/2007, de 11 de
outubro, ou equivalente nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho;
- Formação específica do(s) Diretor(es) Técnico nos sistemas de formação a adotar pela Escola de Mergulho;
- Formação específica do DT na área do manuseamento de gases (aplicado ao serviço: Estação de Enchimento e
Fornecimento de Misturas Respiratórias);
- Pagamento de taxa(s).
↑Início

- Instruções de preenchimento do formulário
LSMA_Form. #1
1. Identificação do Prestador de Serviços
Preencher os campos de acordo com o solicitado.
2. Serviços a Licenciar
Indicar os serviços a licenciar;
Identificar o(s) DT(s) através do(s) respetivo(s) nome(s) e n.o(s) de identificação civil, ou militar;
No caso do licenciamento das Escolas de Mergulho indicar o(s) sistema(s) de Formação a adoptar (em consonância
com a formação do DT).
3. Dados- Pagamento de taxas
Indicar o n.º da conta pagante;
Indicar o Banco (conta pagante);
Indicar o valor pago (em função do n.º de serviços a licenciar - Ver tabela de taxas abaixo).
4. Requisitos a cumprir pelos prestadores de serviços
Assinalar que a entidade cumpre com todas as prerrogativas legais aplicadas aos prestadores de serviços de mergulho
recreativo (condição para a obtenção de licenciamento)
↑Início

- Formação mínima do DT (por serviço)
Serviço de Mergulho Recreativo

Formação Mínima do DT

Centro de Mergulho

Mergulhador Nível 3

Escola de Mergulho

Instrutor de Mergulho Nível 2

Estação de Enchimento

Formação certificada para a actividade
específica a desenvolver

Aluguer de Equipamento

Mergulhador Nível 3

↑Início

- Capitais mínimos do Seguro de Acidentes Pessoais

Coberturas

Capitais Mínimos*

Morte

29.100 €

Invalidez permanente absoluta

29.100 €

Invalidez permanente

Máximo de 29.100 €

Despesas com substituição e reparação
de próteses e ortódoses existentes

4.850 €

Despesas de funeral

2.425 €

* Os capitais mínimos descritos são os aplicados para o ano civil de 2013 devendo ser actualizados
para os anos subsquentes de acordo com o definido na Portaria n.º 1340/2007, de 11 de Outubro.

↑Início

- Taxas aplicadas

Serviço

Valor

Centro de Mergulho

100,00 €

Escola de Mergulho

100,00 €

Estação de Enchimento

50,00 €

Aluguer de Equipamento

50,00 €

↑Início

- Serviço de apoio
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
Departamento de Formação e Qualificação
Rua de Moscavide, lote 47101, Parque Expo
1998-110 Lisboa
Telf: 21 047 00 00
E-mail: mergulhorecreativo@ipdj.pt
http://www.idesporto.pt

Horário:
Dias úteis

10.00h - 12.00h
14.00h - 16.00h

