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REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EMBARCAÇÕES DE RECREIO 
 

Nova Autorização  Renovação  Registo BD Nº       

Nº de Registo no SGD (a)       Data       
 

Dados do Utilizador: 

Nome        

Outros Dados (b): 

Morada       

Freguesia       Código Postal       

País        

NIF/NIPC       Nacionalidade (c)       
 
 NIC/BI ou Passaporte       Válido até       

Telefone       Telemóvel       Fax       

E-mail       
 

Dados da Embarcação de Recreio:                         

Nome        

Outros Dados (b): 

Registo n.º       Validade Vistoria       Validade Seguro       

Bandeira          

Comprimento       Boca       Pontal       Calado       Arqueação       
 

Dados da Poita 

Área de Ocupação em Leito do Rio (m
2
)       Peso (Kg)       

Principal material de construção       

Material do sistema de amarração       
 

Solicita: 

 Lugar de acostagem no Cais de Acostagem Municipal/Ponte-Cais de      /     /      a 

     /     /      ou das       h:     m às      h:     m   

 Lugar de amarração no Fundeadouro Municipal de      /     /      a      /     /      ou das 

     h:     m às      h:     m 

 Colocação/recolocação/remoção de Poita na Baía do Seixal de       /     /      a      /     /      
 

Nº de Tripulantes/Passageiros 

 Utilização ≤ 1 dia       

Utilização> 1 dia ≤ 1 mês       

 

a) Se renovação, registo inicial. 
b) Se renovação, preencher apenas em caso de dados desatualizados ou inexistentes. 
c) Preencher se diferente de Portuguesa. 
 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
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  Envio de fatura e recibo por: 

 Correio eletrónico 

 Correio para a morada indicada 

 Levantamento presencial no serviço de marinheiro 

 Não pretendo receber fatura e recibo 

 

 

Declaro que: 

 
1. As informações que prestei são verdadeiras; 
2. Tomei conhecimento do Regulamento Municipal de Utilização de Equipamentos, Infraestruturas e Serviços 

da Estação Náutica Baía do Seixal, bem como do Preçário e Tarifário em Vigor, cujos termos e condições 
aceito. 

3. Tomei conhecimento de que a cópia deste requerimento ou similar, conjuntamente com o comprovativo de 
pagamento, quando devido, faz prova da autorização dos equipamentos, pelo que me farei sempre 
acompanhar dos mesmos. 

 
 

(Assinatura) 
 
 

Seixal,       de       de       
 

 

 

Reservado à Câmara Municipal do Seixal 

N.º da Guia de Recebimento Manual       Data:      /     /      

Nº de Fatura (Tax)       Data:      /     /      

Nº da Guia de Recebimento (Tax)       Data:      /     /      

Cartão Eletrónico de acesso n.º       

N.º de identificação do lugar do fundeadouro       

Coordenadas GPS (aproximadas) da boia de amarração da poita:       

Data e hora para colocação, recolocação ou remoção da poita:      /     /           :      

Colocação, recolocação ou remoção de poita confirmada no local por:       

 Lugar de amarração/acostagem em zona sem condições permanentes de navegabilidade 

 Lista de Espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebido por: 

Seixal,  de  de  

 

 

Assinatura 

Nome:       


