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RNAATÊNºÊ47/2013 

CONTACTOS 
Telf.: + 351 218 949 066 | 218 961 307/8/9 

info@marinaparquedasnacoes.pt 
www.marinaparquedasnacoes.pt 

MARINAÊPARQUEÊDASÊNAÇÕES 
Edifício da Capitania, Passeio de Neptuno 

1990-193 Lisboa 

LOCALIZAÇÃO 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCOMOÊCHEGAR 

781- Paragem Gás de Portugal 

Marina  
ParqueÊdasÊNaçõesÊ  

 CartasÊdeÊNavegador 

CursosÊdeÊNavegação 
 

Carta de Marinheiro 
Carta de Patrão Local 

Carta de Patrão de Costa 
 Carta de Patrão de Alto Mar 

 
 

EstaÊcartaÊhabilita: 

· Navegação de embarcações de recreio sem limite 
de potência, dimensão da embarcação ou área de 
navegação.  

 
Requisitos:Ê 

· Possuir conhecimentos ao nível de Patrão Costa  

· Idade mínima, 18 anos 

· Escolariedade mínima obrigatória 
 
DatasÊprevistas:Êa definir 
 
Duração: aulas teóricas - 76h 

 aulas práticas - 24h 
exame - 1,5 dias   
 

 
VALORES 
Curso:Ê855€  

Exame:Ê245€  

CONDIÇÕES: 

· O pagamento do valor  dos cursos pode ser facionado 
da seguinte forma: 50% na inscrição e o remanes-
cente na 1ª semana de curso; 

 

As aulas teóricas decorrerão no Edifício da Capitania e 
as aulas práticas em local a combinar com entidade for-
madora. 

NOTAS: 

Os preços incluem IVA, inscrição no curso, seguro de acidentes 
pessoais e material didático;A inscrição no exame inclui 
despesas de exame e emissão de carta; 

Na emissão das Cartas de Patrão Local, Costa e Alto Mar está 
incluída a certificação para operar rádio VHF e equipamento 
GMDSS 

Os preços não incluem: compasso, esquadro, lápis, borracha 
ou bibliografia adicional recomendada; 

 
 

DOCUMENTOSÊNECESSÁRIOS: 

· Ficha de Inscrição 

· Fotografia tipo passe atualizada, digitalizada; 

· Cartão de Cidadão ou BI + Contribuinte, digitalizado; 

· Atestado médico para a prática de desportos náuti-
cos; 

· Declaração em como sabe nadar (para a 1ª Carta que 
realiza); 

· Para inscrição na Carta Patrão de Costa e Patrão de 
Alto Mar, carta anterior digitalizada e certificado de 
habilitações, digitalizado. 

728 - Paragem Parque das Nações Sul 

CartaÊdeÊPatrãoÊdeÊAltoÊMar 

OUTRASÊOPÇÕES: 

Curso P. Local + P. de Costa  :785€ 
Curso P. de Costa + P. Alto Mar: 1.200€ 
Curso P. Local+ P. de Costa+ P. de Alto Mar: 1.575€ 
ExcluiÊcustosÊdeÊexame 



EstaÊcartaÊhabilita: 

· Navegação diurna com distância máxima de 10 
milhas do porto de abrigo e de 3 milhas da cos-
ta; 

· Dos 16 aos 18 anos permite navegar embarca-
ções de Recreio até 6m com potência instalada 
até 30cv; 

· Para mais de 18 anos permite comandar embar-
cações de recreio até 12m com potência instala-

da à sua certificação; 

· Para motas de água e jet-ski não existe limite 
de potência instalada, no entanto, é obrigatório 
ter mais de 16 anos. 

 
Requisitos:Ê 

· Idade mínima, 16 anos 

· Saber nadar 

· Saber ler e escrever;  
 
Horário: 19h30—22h30 
 

 
Duração: aulas teóricas - 20h 

 aulas práticas - 10h 
 
VALORES 
Curso:250€ 

Exame:Ê135€ 

EstaÊcartaÊhabilita: 
 

· Navegação de embarcações de recreio sem 
limite de potência ou de dimensão da embar-
cação.  

· Navegação diurna e noturna até 40 milhas da 
costa.  

 
Requisitos:Ê 

· Possuir conhecimentos ao nível de Patrão Local  

· Idade mínima, 18 anos 

· Escolaridade mínima obrigatória 
 
Horário: 19h30—22h30 
 
DatasÊprevistas:Ê 

 
 
 
 
 
 

 
Duração: aulas teóricas - 50h 

 aulas práticas - 15h 
exame - 1 dia   

 
 
 
VALORES 
Curso:Ê480€ 
Exame:Ê195€  
 

CartaÊdeÊMarinheiro 

EstaÊcartaÊhabilita: 

· Navegação à vista da costa até à distância máxima 
de 25 milhas de um porto de abrigo e 6 milhas da 
costa, independentemente da potência instalada e 
dimensão da embarcação. 

· Pode realizar-se diretamente sem ter Carta de Mari-
nheiro e é a opção que aconselhamos para todos os 
que iniciam o seu percurso náutico. 

 
Requisitos:Ê 

· Idade mínima, 18 anos 

· Saber nadar 

· Saber ler e escrever 

· Possuir aptidão física e psíquica para o exercício da 
navegação de recreio 

 
Horário: 19h30—22h30 
 
DatasÊprevistasÊ: 

 
Duração: aulas teóricas - 30h 

 aulas práticas - 10h 
exame - 1 dia   

 
VALORES 
Curso:Ê390€ 
Exame:Ê145€  

CartaÊdeÊPatrãoÊLocal CartaÊdeÊPatrãoÊdeÊCosta 

 PL#1/23: 
Terças e Quintas 

Início: 17 de Janeiro 
Exame: 23 de Fevereiro 

 PL#2/23: 
Terças e Quintas 

Início: 28 de Fevereiro 
Exame: 6 de Abril 

 Por definir 

 M#1/23: 
Segundas e quartas 

Início: 6 de Janeiro 
Exame: 27 de Fevereiro 

 M#2/23: 
Segundas e quartas 

Início: 6 de Março 
Exame: 27 de Março 


