
LICENCIAMENTO 
DA PESCA PROFISSIONAL

LICENCING 
OF PROFESSIONAL FISHERIES 

Renovação Automática,
Alteração e Outros Pedidos

Automatic Renewal,
Modifications and Other Requests 

Para esclarecer dúvidas ou obter informações sobre pesca, 
contacte-nos: de segunda a sexta-feira  

das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00  
Tel: +351 213 035 805

E-mail: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt 

As licenças passam a ser renovadas automaticamente 
todos os anos, nas condições do ano anterior, caso se 
verifiquem os requisitos necessários. Após boa cobrança 
da fatura que foi enviada, será disponibilizada a licença 
em formato eletrónico no BMAR. Caso pretenda alterar 
a licença, deverá formular o pedido no BMAR. 
A autenticidade da licença é garantida pela assinatura 
eletrónica. A validade poderá ser confirmada online, 
no website www.portugueseflagcontrol.pt, através da 
leitura do QRCode ou, de forma manual por inserção do 
Unique Tracking Number. 

The licences are automatically renewed every year, 
under the same conditions as in the previous year, if the 
necessary requirements are met. After invoice payment, 
the licence will available for download. 
If you wish to change the licence, you must aplly to 
BMAR. 
The licence’s authenticity is guaranteed by using an 
eletronic signature. Validity can be confirmed online 
on the website www.portugueseflagcontrol.pt through 
QRCode reading or manually, by inserting the Unique 
Tracking Number.

To clarify questions or obtain information on fisheries, 
please contact us: Monday to Friday  

from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. 
Phone: +351 213 035 805

E-mail: ajuda.bmar@dgrm.mm.gov.pt 

USUFRUIR DO MAR NUNCA FOI TÃO FÁCIL… 

ENJOYING THE SEA HAS NEVER BEEN SO EASY...



Se ainda não é utilizador BMar 
registe-se em www.bmar.pt
Preencha o formulário, submeta e receba uma 
mensagem de confirmação de criação de conta. 
Aceda ao e-mail, verifique a mensagem recebida 
e clique no Link para ativar a conta. 

Após entrar na sua conta, preencha ou atualize 
os seus dados pessoais e confirme.

Escolha ”Documentos”  no menu lateral esquerdo 
e prima pesquisar para ver todos os documentos 
disponíveis.
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Acesso às licenças renovadas
e/ou submissão de pedidos

Licence download 
and/or submission of requests 

Análise e Decisão
Analysis and Decision

SERVIÇO DE SUPORTE AO CLIENTE | CUSTOMER SERVICE SUPPORT
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No menu lateral esquerdo, em “Documentos”, 
consulte as licenças renovados após boa cobrança 
e/ou selecione o “Novo Pedido” caso pretenda: 
Alteração ou Outros Pedidos. Preencha o formulário, 
faça o upload dos anexos, verifique a informação  
e carregue no botão “Submeter”.
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Faça o pagamento com base nos dados recebidos 
por e-mail, preferencialmente, por multibanco. Para 
ter acesso à fatura da renovação online, aceda no 
menu lateral esquerdo “Pagamentos”.

If you are not a BMar user yet, 
register at www.bmar.pt
Fill in the form, submit, and receive a message 
confirming the account creation. Access the email, 
check the received message and click on the Link 
to activate the account.

After accessing  your account, fill in or update 
your personal data and confirm.

Choose “Documents” on the left side menu and 
press search to see all documents  available.
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In the left side menu, download your licences from 
“Documents” and/or select a “New Request” for 
Modifications or Other Requests. Fill in the form, 
upload the attachments, check the information  
and click on the “Submit” button.
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Pay based on the data received by email, preferably 
by ATM. To have access to the invoice, press 
“payments” on the left side menu.

Disponibilização da Licença 
em suporte eletrónico
Access and Download 

of e-Licence
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UM PROCESSO ÚNICO. UM ÚNICO PONTO DE CONTACTO | ONE BUSINESS PROCESS. ONE POINT OF CONTACT
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