
INSCRIÇÃO - Exame Específico de Aptidão Técnica (EEAT) 

(Qualificações adquiridas no Estrangeiro) 

1º Passo (REGISTO CAPITANIAONLINE+) 

 (Se já efetuou este 1º Passo, passe ao seguinte, (2º); 

para poder realizar o EEAT deve efetuar registo na aplicação Capitania Online+ em 
https://capitaniaonline.amn.pt/COLWeb/usando a opção ENTRAR e autenticar-se 
pela AT Autoridade tributária e aduaneira  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A autenticação será feita usando as credenciais de acesso à Autoridade Tributária 
(NIF + Password). No MENU, aceder á Área Pessoal e atualizar todos os dados em 
falta., não esquecer o Email. No final. Confirmar. 

Nota: Caso seja a entidade patronal a efetuar o pagamento (Município, Empresa, 
Associação, etc…), essa entidade deverá efetuar o registo na Capitania online 
+. 

2º Passo (Emissão Referencia Multibanco) 

Registado na Capitania online+ , deve  enviar email para  isn@amn.pt com o seguinte 
assunto:  

a. NS_EEAT_ Primeiro e último Nome, a solicitar emissão de Entidade e Referencia 
para pagamento da taxa de EEAT, em conformidade com;  

Portaria nº 506/2018 de 2 de outubro (TABELA I / SECÇÃO II / SUBSECÇÃO V -; 
Serviços Prestados no Âmbito da Atividade de Socorro e Assistência a Banhistas) e 
Artigo 6, DL 349/85 de 26 de agosto, redação dada pelo DL 68/2001 de 23 de 
fevereiro, o valor final do EEAT é de 35,70 €.    

Mencionar: (Dados da pessoa/entidade de quem vai proceder ao pagamento) 

 
a) Nome completo 
b) NIF 
c) Contacto de preferência  
d) CC e validade 
e) Morada 

Autentique-se pela Autoridade Tributária 



 
b. Caso, seja a entidade patronal a pagar a fatura (Município, Empresa, Associação, 

etc…),deve a entidade enviar um email para isn@amn.pt, com a indicação de que 
assume o pagamento da inscrição do(s) candidato(s), mencionando nesse email a 
identificação dos mesmos com: 
 

 

a) Nome completo 
b) NIF 
c) Contacto de preferência  
d) CC e validade 
e) Morada 

 

Depois de efetuar pagamento e receber o recibo que comprova o processamento e 
confirmação de pagamento efetuado, realizar passo seguinte (3º Passo); 

 

3º Passo (Documentação a Enviar; Exemplo Fig.1) 

Enviar email para isn@amn.pt com o seguinte assunto:  

NS_EEAT_ Primeiro e último Nome, anexando a seguinte documentação digitalizada:   

1. Requerimento (pode ser encontrado no seguinte link:      
https://www.amn.pt/ISN/Documents/Requerimento%20EEAT%202018.pdf ) 
(preencher e anexar); 
 

2. Curriculum Vitae atualizado; 
 

3. Diploma do curso emitido pela Entidade Formadora; 
 

4. Certificado de curso com a respetiva carga horária e conteúdos programáticos; 
5. Documento comprovativo da experiência profissional; 

 
6. Cópia do Passaporte; 

 
7. Numero de Identificação Fiscal (NIF) registado em Portugal; 

 
8. Comprovativo de Pagamento (35,70€) - Recibo comprovativo do pagamento da 

FACTURA; 
 

9. Atestado médico que comprove a robustez física e psíquica para o exercício da 
profissão de nadador-salvador; 

 
Conforme portaria 373/2015 20 outubro artº31, ponto 1 alínea b); (o exame desportivo 
não substitui o atestado médico); 
 

10. Uma fotografia tipo passe, atualizada, com fundo a Branco (digitalização com 
qualidade) obrigatório;  

 



Nota: Caso o Email enviado para o ISN no Assunto: não esteja em conformidade 
com o estabelecido neste documento o processo não será iniciado por falta de 
elementos. 

 

 

EXEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte o ISN, privilegiando o 
contacto via email.   

 

INSTITUTO DE SOCORROS A NAÚFRAGOS  

Telefone / Phone: +351 21 454 47 10  

Email: isn@amn.pt 

 

 

xxxxxxxx@xxxxx.xxx 

Isn@amn.pt 

Nadador-Salvador EEAT xxxx xxxxx 


