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↑Início

Pedido

Preenchimento e envio, por e-mail, do Formulário LSMR_Form. #2 - clicar no botão ”Guadar e Enviar Formulário”
Quando se aplica, deve ser anexado a este formulário os seguintes comprovativos:
- Identificação civil, ou militar do(s) Diretor(es) Técnico(s);
- 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).
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Análise do Pedido
Indeferimento do Pedido

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

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

- Informações de caráter geral
O formulário LSMR_Form. #2 é utilizado para a efectuar a atualização de dados relativos ao processo de licenciamento
de Serviços de Mergulho Recreativo anteriormente efetuado, designadamente, alteração do(s) Director(es) Técnico(s)
e/ou alteração de morada e contactos da Entidade Prestadora de Serviços.
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;
Quando se aplica, deve ser anexado a este formulário os seguintes comprovativos:
- Identificação civil, ou militar do(s) Diretor(es) Técnico(s);
- 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).
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- Instruções de preenchimento do formulário
LSMA_Form. #2
1. Identiﬁcação do Prestador de Serviços
Preencher os campos de acordo com o solicitado.
2. Dados a atualizar
Devem ser preenchidos unicamente os campos correspondentes aos dados a atualizar - Alteração do(s) Diretor(es)
Técnico(s), alteração dos dados correspondentes aos sistemas de formação adotados pelo prestador de serviços e/ou
alteração de morada e contatos da Entidade Prestadora de Serviços.
3. Requisitos a cumprir pelos prestadores de serviços
Assinalar que a entidade cumpre com todas as perrogativas legais aplicadas aos prestadores de serviços de mergulho
recreativo (condição para a obtenção de licenciamento)
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- 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

- Serviço de apoio
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
Departamento de Formação e Qualificação
Rua Rodrigo da Fonseca, 55
1250-190 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

