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A DGRM tem como missão o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, incluindo o setor marítimo-portuário,  
a execução das políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, a preservação e conhecimento 
dos recursos naturais marinhos, bem como garantir a regulamentação e o controlo das atividades desenvolvidas nestes âmbitos.

DGRM’s mission is the development of maritime safety and services, including the maritime-port sector, the implementation of 
fisheries policies, aquaculture, manufacturing industry and related activities, the preservation and knowledge of marine natural 
resources, as well as ensuring the regulation and control of the activities carried out within these scopes.

MISSÃO | MISSION

ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA
MARITIME ADMINISTRATION

PESCAS
FISHERIES

ORDENAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE

PLANNING AND SUSTAINABILITY

> Navios e embarcações 
> Segurança marítima
> Certificados estatutários 
> Pessoal do mar
> Credenciação de formação
> Proteção de navios e 
instalações portuárias

> Recursos naturais
> Licenças de pesca
> Frota de pesca
> Aquicultura e salicultura
> Mercados e indústria
> Controlo e inspeção

> Ordenamento do espaço 
marítimo 
> Títulos de utilização do espaço 
marítimo
> Garantia do bom estado 
ambiental do meio Marinho
> Imersão de resíduos
> Obras marítimas
> Dragagens de manutenção 

> Ships and vessels
> Maritime safety
> Statutory certificates
> Seafarers
> Accreditation of training bodies
> Ships and port facilities security

> Natural resources 
> Fishing licences 
> Fishing fleet
> Aquaculture and sea salt production
> Markets and industry
> Control and inspection

> Maritime space planning
> Titles of maritime space use
> Guarantee of a good 
environmental status of the 
marine environment
> Waste immersion
> Maritime works 
> Maintenance dredgings



A DGRM desenvolveu uma nova solução de emissão e gestão de certificados eletrónicos, que utiliza as mais avançadas tecnologias 
de assinatura digital e mecanismos de controlo de autenticidade, em linha com as orientações emitidas pela Organização Marítima 
Internacional. Os clientes ganham em celeridade e as entidades inspetivas verificam a conformidade dos certificados através  
do sítio na internet www.portugueseflagcontrol.pt.

DGRM has developed a new solution for issuing and managing electronic certificates which uses the most advanced 
technology of electronic signature and authenticity control mechanisms in line with the International Maritime Organization 
(IMO) guidelines. Clients have a faster service delivery and inspection agencies verify the conformity of the certificates at  
www.portugueseflagcontrol.pt.

MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO
Nova geração de certificados eletrónicos e de mecanismos de controlo 

FASTER AND SAFER
A new generation of electronic certificates and control procedures 

Suporte digital
Digital format

Unique Tracking Number: 1234-5678-90129-345678

IMO FAL.5/Circ.39
Compliant

www.portugueseflagcontrol.pt

Inspetores
Inspectors

Suporte físico
Printed version



CONTACTOS | CONTACTS

Direção Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (Sede)

Av. Brasilia 1449-030 Lisboa – Portugal
Tel: (+351) 21 3035700
Fax: (+351) 21 3035702

dgrm@dgrm.mm.gov.pt

Edifício Satélite:
Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, n.º 1, 1495-165 Algés

Tel: (+351) 21 3035700

Edifício VTS:
 Avenida Eng.º Bonnevile Franco, 2770-058 Paço de Arcos 

Tel: (+351) 21 4464830

 
 Área Inspetiva do Norte:

 Armazém 15, Porto de Leixões, Apartado 3039,
451-801 Leça da Palmeira, Portugal

Tel:  (+351) 229 98 34 40
ainorte@dgrm.mm.gov.pt

 
   

Área Inspetiva dos Açores:
Cais Comercial do Porto de Ponta Delgada,

Apartado 40 - EC Vasco da Gama 9501-902, Ponta Delgada, Portugal
Tel:  (+351) 296 28 13 48

aiacores@dgrm.mm.gov.pt
  
 

 Área Inspetiva da Madeira:
Rua 5 de Outubro, n.º 58-B, 2.º andar, sala 2 - 9000-079 Funchal, Portugal

Tel:  (+351) 291 22 62 84
aimadeira@dgrm.mm.gov.pt

www.dgrm.mm.gov.pt


