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Nota de abertura
Esta edição dos Anais do Clube Militar Naval está inserida num
volume de significado memorável, que se refere ao ano em que se celebra
o centésimo quinquagésimo aniversário do Clube Militar Naval. Muitos
anos com uma intensa atividade associativa, que atravessa o tempo e
faz História, um testemunho vivo da essência cultural dos oficiais da
Marinha, uma referência para o futuro, designadamente dos valores e
da conduta.
Nunca é demais salientar que o Clube Militar Naval (CMN) iniciou
a sua atividade a 15 de novembro de 1866, por decreto real assinado
pelo Rei D. Luiz e pelo Ministro da Marinha e Ultramar, Visconde da
Praia Grande de Macau, sendo a segunda mais antiga instituição, de
caráter associativo, do país.
As comemorações inseridas neste aniversário têm concretizado
diversas atividades. Além da edição da medalha comemorativa e da
edição de um livro da História do CMN, tiveram o seu ponto alto, no
dia 15 de novembro, com a realização da Sessão Solene presidida por
Sua Excelência o Senhor Presidente da República. As comemorações
desse dia incluíram o descerramento da Placa Comemorativa no
Átrio da Entrada principal, a assinatura do Livro de Honra do Clube
Militar Naval, a imposição de carimbo e assinaturas no Inteiro Postal,
a Concessão da Ordem do Infante D. Henrique ao Clube Militar
Naval. A cerimónia terminou com a visita à Exposição dos 37 Anos
de Medalhística Naval, seguindo-se o Porto de Honra com Bolo de
aniversário, onde não faltaram as tradicionais Salvas Artilheiras em
homenagem ao 150º aniversário do CMN, eventos que constituíram
para todos os consócios uma subida honra.
Para continuar a marcar estas comemorações, foi decidido dedicar a edição do segundo semestre de 2016 a um número temático, que
também celebra um aniversário marcante para a Marinha: os 25 Anos
do aumento ao efetivo das três Fragatas da classe Vasco da Gama que
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tiveram um impacto muito significativo e transversal em toda a nossa
Marinha, como pode ser constatado no extenso artigo desta edição, e
que seguidamente se resume a partir de um dos artigos:
«O processo de integração das fragatas da classe “Vasco da
Gama” na Marinha Portuguesa foi um êxito. As novidades tecnológicas incorporadas nestes navios foram muitas, mas a sua assimilação
pelas guarnições processou-se sem sobressaltos. Para tal contribuiu um
cuidado e vasto programa de preparação do pessoal. O BOST – Basic
Operational Sea Training, realizado em Portland, no Reino Unido foi,
sem dúvida, a atividade de maior destaque na fase de integração dos
navios. Após a frequência deste curso, a mentalidade das guarnições
mudou, os níveis de prontidão e operacionalidade dos navios aumentaram significativamente e os procedimentos escritos passaram a orientar
os comportamentos do pessoal nas mais diversas situações. Esta nova
realidade estendeu-se à esquadra e a outros organismos e o seu impacto
foi determinante para a melhoria do desempenho da Marinha no seu
todo, com relevância para o desempenho operacional.»
Este número, embora temático, contempla também as crónicas
setoriais, que visam abordar a atividade nas diferentes áreas da Marinha
e, como não podia deixar de ser, as já tradicionais rubricas Os Annaes
Há 100 Anos e a Crónica Internacional. O Clube Militar Naval pretende,
nestas comemorações, justamente homenagear os colaboradores
assíduos destas crónicas, respetivamente os consócios Eurico Ferreira
de Carvalho e Alexandre Reis Rodrigues.
Assim, é com orgulho e reforçado empenhamento, que a Comissão
de Redação dos Anais vos apresenta esta edição, como mais um marco
importante para relembrar o passado e refletir sobre o futuro, não
podendo deixar de agradecer, de forma calorosa e muito reconhecida,
a todos os colaboradores deste número, que de uma forma profissional
e desinteressada contribuíram uma vez mais para prestigiar este clube,
guardião das obras e dos feitos dos nossos antecessores, pelo prestígio
da Marinha, e pelo progresso de Portugal.
A Comissão de Redação dos Anais

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
CDUA 94"1990":359(469)MEKO
- Os NAVIOs QUE MUDaram
MARINHA
481
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AS FRAGATAS da CLASSE
VASCO DA GAMA
- OS NAVIOS QUE MUDARAM A MARINHA
COORDENADORES DO ARTIGO
Orlando Temes de Oliveira1
Capitão-de-mar-e-guerra
Jaime Montalvão e Silva2
Contra-almirante
Henrique Alexandre da Fonseca3
Vice-almirante

Os três navios da classe Vasco da Gama, entregues durante o ano de
1991, a navegarem em águas portuguesas.
1

1º Comandante do NRP Vasco da Gama

2

1º Comandante do NRP Álvares Cabral

3

1º Comandante do NRP Corte Real
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RESUMO

ABSTRACT

O processo de integração das fragatas da classe Vasco da Gama
na Marinha Portuguesa foi um
êxito. As novidades tecnológicas
incorporadas nestes navios foram
muitas, mas a sua assimilação pelas guarnições processou-se sem
sobressaltos. Para tal contribuiu
um cuidado e vasto programa de
preparação do pessoal. O BOST
– Basic Operational Sea Training,
realizado em Portland, no Reino
Unido foi, sem dúvida, a atividade de maior destaque na fase de
integração dos navios. Após a frequência deste curso, a mentalidade
das guarnições mudou, os níveis
de prontidão e operacionalidade
dos navios aumentaram significativamente e os procedimentos
escritos passaram a orientar os
comportamentos do pessoal nas
mais diversas situações. Esta nova
realidade estendeu-se à esquadra
e a outros organismos e o seu
impacto foi determinante para a
melhoria do desempenho da Marinha no seu todo, com relevância
para o desempenho operacional.

The process of integration of the
Vasco da Gama class frigates in
the Portuguese Navy was a success. Although the technological
innovations incorporated in these
vessels were many, their assimilation process by the crew went very
smoothly. A careful and comprehensive program of education and
training contributed to achieving
this. The BOST - Basic Operational
Sea Training - conducted in Portland in the United Kingdom, was
the most prominent activity at the
stage of integration of warships.
After attending this course, the
mentality of crew changed, the
levels of operability and readiness
of ships increased significantly and
the written procedures became
the reference guidelines for the
behavior of personnel in the most
situations. This new reality has
spread to the fleet and the other
service bodies and its impact was
decisive for the improvement of
the performance of the Navy as a
whole, with particular emphasis
on the operational performance.

Palavras-Chave:

Key Words:

Marinha Portuguesa, Fragatas
classe Vasco da Gama, Programa
de Aquisição, Integração de Navios, Treino Operacional, Desempenho de Equipas, Organização.

Portuguese Navy, Vasco da Gama
class frigates, Acquisition Program, Commissioning, Operational Training, Team Performance, Organization.
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INTRODUÇÃO
Comemoram-se no ano que corre 25 anos que as fragatas da classe
Vasco da Gama entraram ao serviço da Marinha Portuguesa. Hoje ninguém se atreve a negar que foi o projeto de reequipamento que originou
uma mudança radical na cultura de “operar no mar” na Marinha. Muito se
tem escrito e falado sobre as fragatas MEKO mas de forma dispersa senão
sectorial. Justifica-se, assim, ser ocasião fazer um pouco de história sobre
este importante projeto, cuja gestação foi bem demorada mas que só foi
possível graças a uma conjuntura única de vários fatores.
O que agora se escreve é fruto de colaboração exclusiva de pessoas
que viveram o projeto e portanto dão conta daquilo em que participaram e assistiram.
Na sua génese estão os signatários que foram os primeiros comandantes dos navios e que tiveram a honra e o privilégio de serem os primeiros responsáveis em dar vida aos navios, no já distante ano de 1991.
Acresce que, por excelente e oportuna iniciativa da Marinha, e também
sem antecendentes, estes três oficiais, em setembro de 1989, então já
indigitados para os comandos conjuntamente com os Imediatos já por
eles escolhidos, se juntaram em Grupo de Trabalho para a integração
dos navios e onde prepararam toda a organização de bordo. Acresce
ainda que, um dos Comandantes indigitados, Temes de Oliveira, desempenhou funções de Adjunto de Marinha, de 1984 a 1989, no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional (um gabintete alargado pois ainda não estava estruturado o Ministério) onde acompanhou largamente
as negociações e assinatura de contratos e vários MoU (Memorandum
of Understanding) que são descritos ao longo deste texto. E assim foi
possível agora reunir muita da história do projeto recorrendo à nossa
memória e a documentação arquivada.
Mas a história não teria ficado contada se não fosse ter sido recebida
a colaboração de camaradas que igualmente tiveram participação ativa e
que agora deixam os seus depoimentos escritos para este artigo. São eles:
• João Nuno Ferreira Barbosa, que tendo vivido de perto a evolução operacional da nossa Marinha após 1974, a descreveu de
forma a ser percetível o enquadramento para a necessidade de
aquisição dos novos meios oceânicos;
• João Pires Neves, que no EMA estudou e “desenhou” a guarnição dos navios;
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• J osé Saldanha Lopes, que participou na aquisição dos helicópteros, sua incorporação na Armada, preparação dos pilotos e pessoal da manutenção e na criação da nova unidade – a Esquadrilha
de Helicópteros – da qual foi o seu primeiro Comandante;
• José Monteiro Montenegro, Fernando Oliveira Josué, José Domingos Pereira da Cunha e Reinaldo Silva Castro, primeiros
Chefes de Departamento, respetivamente, de Operações, Propulsão e Energia, Armas e Eletrónica e Logística, nas primeiras
guarnições dos navios, que deram conta, com a colaboração dos
restantes Chefes de Departamentos e Chefes de Serviço dessas
guarnições, do que foi montar e tornar operacional uma nova organização a bordo.
Mas igualmente fundamental foi a colaboração recebida ao longo
de muitas conversas havidas com outros camaradas intervenientes no
projeto de aquisição das novas fragatas. E não podendo ser exaustivo,
e correndo o risco de sermos injustos, que seja permitido mencionar:
• António Nunes da Silva, que então Chefe da 3.ª Divisão do EMA,
iniciou em 1976, a manifestação da necessidade e da oportunidade para a substituição das fragatas classe Almirante Pereira da
Silva;
• Alfredo Rodrigues Baptista, que integrou o grupo da Marinha
que desde 1983 e após a apresentação inicial do projeto MEKO
200PN, manteve os contactos com o Consórcio MEKO e acompanhou as negociações com fornecedores e governos dos países
aliados, assessorando o MDN, e que, posteriormente, integrou
a Missão das Fragatas responsável pela gestão do contrato de
construção;
• Jorge Beirão Reis que, prestando serviço no então denominado
Gabinete de Estudos da Direcção-Geral do Material Naval, integrou a Delegação Portuguesa no “Grupo de Trabalho Especial
Relativo às Fragatas para a Marinha Portuguesa” até finais de
1980.
O nosso obrigado por toda a colaboração recebida. Julgamos que
ficará, para memória futura, o essencial deste projeto que permitiu, há
25 anos, um oportuno, necessário e eficaz reequipamento da nossa Marinha.
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Para tal elaborou-se o presente documento que, integrando as diversas colaborações, pretende respeitar a cronologia dos acontecimentos esperando dar assim a imagem, o mais real possível, do que aconteceu e como aconteceu. E assim a sua composição respeitou a sequência
de que a seguir se indicam os títulos com a indicação da autoria dos
textos quando eles não foram da nossa autoria:
CAP I – AMBIENTE ENVOLVENTE
1 - A Marinha Portuguesa em 1976 e a sua evolução (J N Ferreira
Barbosa)
2 - Âmbito NATO
CAP II – HISTÓRICO DO PROJETO
1 - Processo da escolha
2 - Projeto Kortenaer (modificada)
3 - Projeto MEKO 200PN
4 - Aquisição do Sistema Integrado de Comunicações
5 - Aquisição do Sistema de Comando e Controlo
6 - Missão para a construção das fragatas classe Vasco da Gama
7 - Construção e entrega dos navios
8 - Aquisição dos helicópteros
9 - Custo do projeto
CAP III – O NAVIO
1 - Conceito MEKO
2 - Descrição do navio
a. Caraterísticas gerais de projeto
b. Estrutura e casco
c. Sistemas para combate
d. Sistema Integrado de Controlo das Comunicações
e. Equipamentos de apoio à Navegação
f. Sistema de propulsão
g. Sistema de produção e distribuição de energia elétrica
h. Sistemas para Limitação de Avarias
i. Outros sistemas
j. Alojamentos
3 - Modernizações
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CAP IV – PREPARAÇÃO PARA A RECEÇÃO
1 - A estrutura da guarnição das fragatas da classe Vasco da Gama
– o seu processo e desenvolvimento (J Pires Neves)
2 - Preparação do pessoal – cursos e treino
3 - Grupo Trabalho para a integração das fragatas na Marinha
CAP V – HISTÓRICO DOS HELICÓPTEROS DA MARINHA
(J Saldanha Lopes)
1 - Os antecedentes
2 - O programa da Marinha
3 - Preparação do 1º Destacamento de helicópteros
CAP VI – O QUE MUDOU
1 - Departamento de Operações (Monteiro Montenegro)
2 - Departamento de Propulsão e Energia (Oliveira Josué)
3 - Departamento de Armas e Eletrónica (Pereira da Cunha)
4 - Departamento de Logística LOG (Silva Castro)
CONCLUSÕES
ANEXOS:
A - Listagem dos Comandantes
B - Listagem das primeiras guarnições
OS COORDENADORES
Temes de Oliveira
Montalvão e Silva
Alexandre da Fonseca
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Cap I - Ambiente envolvente
1. A Marinha Portuguesa em 1976 		
e a sua evolução
Em 1976, retomada a normalidade da vida institucional portuguesa e terminadas que estavam as operações militares em África, a
nossa esquadra não estava nitidamente adequada para as necessidades militares no Atlântico Norte. João Nuno Ferreira Barbosa num
apontamento escrito em 2012 e do qual agora se transcreve parte,
descreve o que era a Marinha nos anos setenta e a sua evolução até à
integração das fragatas da classe Vasco da Gama.
“Quando termina a guerra em África, a nova esquadra constituída por lanchas de desembarque, lanchas de fiscalização, patrulhas,
corvetas e fragatas, já tinha substituído grande parte da antiga esquadra, tendo desaparecido quase todos os draga-minas, os patrulhas
americanos e franceses, etc. Na retração do dispositivo, em 1975,
ficou em África um número considerável de lanchas de desembarque
e lanchas de fiscalização de todos os tipos. Assim, em finais dos anos
setenta a Marinha encontra-se com um número elevado de navios
oceânicos novos: sete fragatas, dez corvetas, três submarinos e todos
os navios-patrulha da nova classe Cacine. No entanto, apesar de em
número e idade a nossa esquadra poder ombrear com as de outros
países, o atraso técnico de algum armamento e equipamento já era visível. Com efeito, a partir de 1976 começa-se a falar na substituição
das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva, que só tinham dez
anos mas eram de propulsão a vapor, queimando ainda nafta (F77)
(cujo reabastecimento no mar era difícil pois já estava generalizada
a utilização do gasóleo) e cujas caldeiras foram sempre uma fonte de
problemas”.
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NRP Almirante Pereira da Silva

É neste quadro que se inicia uma nova vida operacional na Marinha. O dispositivo no Continente, Açores e Madeira passa a ser permanentemente guarnecido com os meios existentes, conferindo muito
mais eficácia às tarefas de fiscalização e de busca e salvamento. Do
ponto de vista militar, iniciou-se um ciclo de aprendizagem operacional que teve origem na Força Naval Operacional Permanente (FORNAVOP), de existência efémera, mas que foi o arranque da existência
de uma força-tarefa portuguesa. É a partir desta época que passamos a
contribuir anualmente com um navio para a Força Naval Permanente do
Atlântico (STANAVFORLANT) e a fornecer regularmente um oficial
para o Estado-Maior desta força, o que catalisou o processo de aprendizagem que acabou por levar a Marinha a um nível de treino operacional
elevado, só limitado pelos meios materiais de que dispúnhamos. Simultaneamente, nos vários cursos de especialização de oficiais a tática naval passou a ter maior importância e o seu ensino a ser coordenado entre escolas. Neste processo foi fundamental um programa de exercícios
generoso, acompanhado pela instituição de cursos práticos e treinos de
simulador no Centro de Instrução de Tática Naval (CITAN). É relevante mencionar que nos anos 80 chegou a haver por ano três exercícios
navais (CONTEX), dois de fuzileiros (PHIBEX), dois exercícios conjuntos (Albatroz e Marte) e, ainda, dois exercícios no âmbito da NATO.
Porém, este ritmo foi decrescendo ao longo dos anos por obsolescência
de alguns navios e por decréscimo de verbas. Isto não afetou o nosso
saber operacional, pois logo que Portugal dispôs de um navio capaz de
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desempenhar as funções de navio-chefe, foi-nos dada a possibilidade de
assumir o comando da STAVFORLANT, o que aconteceu pela primeira
vez em 1995.
Tendo nascido de uma vez, a esquadra existente nestas décadas iria
morrer toda quase ao mesmo tempo, logicamente cerca do ano dois mil.
Todo o trabalho de planeamento de renovação da esquadra feito em devido tempo pela Marinha ao longo dos anos foi sempre ignorado até aos
primeiros anos do século XXI, com exceção do projeto de substituição
das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva que, por ser altamente
comparticipado pelos países aliados da NATO, se arrastou por vários
anos, tendo finalmente chegado a Portugal as três fragatas da classe
Vasco da Gama em 1991. Este acontecimento repercutiu-se na Marinha
como uma revolução. Foi a introdução dos helicópteros, o treino operacional feito e certificado em Inglaterra, a seleção e gestão do pessoal
para as guarnições, a reorganização interna dos navios, os cursos, o
estabelecimento de padrões de desempenho, as avaliações e, por fim, a
atitude do pessoal. Finalmente tínhamos navios a par do estado da arte
no seio da NATO e podíamos operar sem limitações materiais. Note-se
que esta nova postura acabou por ser extensiva a toda a Marinha.
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2. Âmbito NATO
A manutenção e o reforço da participação de Portugal na defesa
coletiva da Aliança Atlântica sempre foi uma constante da política externa portuguesa uma vez que tem sido considerado o meio mais eficaz
de assegurar a própria defesa de Portugal. E neste contexto se inseriu,
ao longo dos anos, a presença de navios da Marinha, nomeadamente de
fragatas em exercícios, operações levadas a cabo pela NATO e ainda
a integração anual na Força Permanente do Atlântico (STANAVFORLANT). E nos anos 70 e 80, de acordo com os conceitos definidos pelos Comandos Militares NATO (e ratificados pelos órgãos políticos da
organização), a prmincipal ameaça sobre a área atlântica, área prevista
para intervenção das forças portuguesas, era a submarina. Face ao que
antecede, a NATO sempre foi solicitando às autoridades portuguesas
um reforço das capacidades na luta anti-submarina para os meios da
Marinha e da Força Aérea tendo em conta a atuação na então área do
IBERLANT. Acresce que este acréscimo de capacidade era então entendido, em termos nacionais, como requisito para o reforço do poder
negocial face à programada entrada da Espanha na organização militar
da NATO.
E aquela preocupação da NATO para a necessidade de reequipamento da capacidade naval portuguesa está patente nos diversos documentos da organização. Vejamos:
• Na Primavera de 1976, na apresentação das “NATO FORCE
GOALS 1977-82” ficou explícito que Portugal e a Turquia não
poderiam atingir as suas metas de reequipamento sem que para
tal recebessem auxílio dos Aliados. E para tal propósito foi constituída, em julho desse ano, uma Comissão de Auxílio Militar a
Portugal e à Turquia (Grupo Adhoc);
• -No “Ministerial Guidance 1983”era afirmado: “O facto de
Portugal se encontrar impossibilitado de financiar com meios
próprios o melhoramento das suas forças armadas, colocará em
grave risco as linhas de comunicação vitais para a aliança nas
áreas do IBERLANT e dos Açores”;
• No “Nato Defence Planning 84-88” constava: “A tarefa principal da Marinha Portuguesa é a de colaborar na segurança das
linhas de comunicação marítimas nas áreas do IBERLANT e do

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

491

Atlântico Central (Açores), nas quais se verifica uma importante carência de navios escoltadores (fragatas ASW). Na área do
IBERLANT, a Marinha Portuguesa fornecerá a única capacidade
ASW oceânica disponível em termos imediatos”;
• Na “Nato Force Goals 1983-1988” era afirmado relativamente a
Portugal que, proposto pelo SACLANT e revisto pelo International Military Staff (IMS), deveria ter alta prioridade “a obtenção
e atribuição ao SACLANT de novas fragatas com grande capacidade ASW e defesa aérea pontual”;
• Na apresentação das “Force Proposals 1985-90” do SACLANT
constava, relativamente à contribuição portuguesa para o cumprimento da missão do SACLANT: “as Forças Navais Portuguesas detêm responsabilidades no IBERLANT no que respeita à vigilância,
guerra anti-submarina e operações de superfície. A execução rápida e eficaz destas tarefas é necessária para o apoio da missão do
SACLANT na proteção do reforço militar e reabastecimento marítimo e no controlo do mar nas aproximações ao Mediterrâneo. Embora as Forças Navais Portuguesas não tenham grande dimensão,
elas são particularmente importantes para o SACLANT, como as
únicas forças de superfície imediatamente disponíveis para cobrir
importantes rotas atlânticas que se cruzam no IBERLANT.” E acrescentava que os resultados do “Bi-MNC Force Requeriment Study
1983”, confirmados pelo SACLANT, estabeleciam, com particular
ênfase, a necessidade de dotar as Forças Armadas Portuguesas com
vários meios dos quais a primeira prioridade é atribuída às “modern
frigates”.
É neste ambiente NATO que, em 1976, a Marinha Portuguesa,
consciente de que as fragatas que então dispunha já não satisfaziam os
mínimos requisitos NATO assim como estavam a atingir, em termos
nacionais, os limites da utilidade operacional pelo que corria assim o
risco de ser atingido o “zero naval”, inicia esforços para a aquisição
de três novas fragatas anti-submarinas. De referir no entanto que, em
1991, quando a Marinha Portuguesa começa a operar as novas fragatas,
toda a estratégia aliada iria mudar face à queda do Muro de Berlim a
que se seguiu o desmembramento da União Soviética e a extinção do
Pacto de Varsóvia.
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Cap II - HISTÓRICO DO PROJETO
1. O PROCESSO DA ESCOLHA
A reestruturação da Forças Armadas Portuguesas, finda a atuação
em África, tendo como objectivo a sua adequação à nova realidade, iniciou-se com a definição do novo “cenário político” através de Directiva
do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA),
em princípios de 1976, cenário no qual se deveria enquadrar a necessária reestruturação.
Em cumprimento desta Directiva foram criados “grupos de trabalho” no Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) e nos
três Ramos, a fim de estudarem e proporem a definição de missões e
de meios. Na Marinha, entretanto, no âmbito da 3.ª Divisão do EstadoMaior da Armada (EMA), então chefiada pelo CMG Nunes da Silva,
estava, em princípios de janeiro desse ano, elaborada, no âmbito da actualização do Plano Naval, uma proposta concreta para renovação dos
meios, nomeadamente para os de maior e flagrante necessidade. Assim,
e dando seguimento a este estudo e para seu aprofundamento, é criado,
no âmbito do EMA, um Grupo de Trabalho no qual foram integrados
representantes do Comando Naval do Continente (CNC) e do Instituto
Hidrográfico (IH). O estudo resultante teve a concordância de todos os
membros do Grupo de Trabalho e é submetido a 26 de março ao Conselho Técnico Naval onde foi aprovado por unanimidade, sem introdução
de qualquer alteração.
Em finais de março, os estudos elaborados no EMGFA e nos Ramos são apreciados pela Comissão Militar do Conselho da Revolução,
então constituída pelo CEMGFA (GEN Costa Gomes), o Chefe do
Estado-Maior do Exército (CEME) (GEN Ramalho Eanes), o Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) (GEN Morais e Silva), o
Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) ALM Souto Cruz e os
Conselheiros da Revolução CFR ECN Martins Guerreiro, Brigadeiros
Franco Charais e Brigadeiro Pezarat Correia, que não lhes levanta
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objecção. De salientar que o estudo do EMGFA não estabelecia prioridades entre as necessidades dos Ramos sendo que o da Marinha dava
primazia à aquisição de fragatas para substituição das da classe Alm
Pereira da Silva.
Na sequência desta aprovação o Chefe da 3.ª Divisão do EMA,
CMG Nunes da Silva vai à sede da NATO, em Bruxelas, apresentar e
defender o projeto na Comissão de Auxílio então criada para o efeito,
na Primavera de 1976, conforme atrás indicado, e onde consegue a sua
aceitação, muito embora tenha havido forte oposição do coordenador
da Comissão, um General dos USA. É então criado na Marinha o
“Grupo de Trabalho de Actualização dos Meios Navais” (OA 1 27 de
27Jun1976), presidido pelo CMG Nunes da Silva, que em dezembro
seguinte é promovido a Contra-almirante e assume o cargo de Sub-Chefe do Estado-Maior da Armada (Sub-Cema). Este oficial efectua,
ao longo de 1976 e 1977, diversas reuniões e deslocações, a países
da Aliança para obtenção de apoio em equipamento ou em comparticipação financeira. Face aos apoios obtidos elabora, como base, em
novembro de 1977, um esboço de financiamento para aquisição de
três fragatas “Tipo 21”, orçado em 313,2 milhões de Libras, nele se
incluindo comparticipação dos países aliados. A opção fragatas “Tipo
21” não estava ainda consolidada mas era apenas a preferida por já estar operacional no Reino Unido e porque os navios operacionalmente
equivalentes, que então existiam (Kortenear e Oliver Perry), serem
muito mais caros. E quando o CALM Nunes da Silva é substituído
no cargo de Sub-Cema, entrega ao CALM Cardoso Tavares um mapa
comparativo das várias opções, sendo que fragata belga, que nunca
lhe terá parecido operacionalmente suficiente, só estava incluída no
mapa para alargar o leque de opções.
Posteriormente, na avaliação deste projeto levada a cabo no âmbito
da atividade da Direcção das Construções Navais (DCN), pelos CALM
ECN Pinto Vilela e CMG ECN Almeida Canhão, foi concluído que a
fragata “Tipo 21” não satisfazia os requisitos de estabilidade, intacta e
em avaria, da Marinha dos Estados Unidos da América (USA), requisitos esses adotados pela Marinha Portuguesa. Face a esta avaliação, o
CEMA terá decidido não levar por diante este projeto e posteriormente,
sendo Sub-Cema o CALM Cardoso Tavares, foi considerada a alternativa das fragatas belgas “Tipo E71”, classe Wielingen. Também este
projeto não teve andamento, pois a “Comissão para Auxílio Militar a
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Portugal e à Turquia” considerou que, sendo este programa financiado no âmbito dessa Comissão, deveria ser dada oportunidade a todos os
países da NATO de proporem os seus projetos, um “Grupo de Trabalho
Especial Relativo às Fragatas para a Marinha Portuguesa” para apreciar as
propostas que viessem a ser apresentadas.
Para chefiar a delegação portuguesa nesse grupo de trabalho o CEMA,
ALM António Sousa Leitão, nomeou o então Chefe da 3.ª Divisão do
EMA, CMG António de Andrade e Silva, o qual solicitou o apoio técnico
do Gabinete de Estudos da Direcção-Geral do Material Naval, tendo o respetivo chefe, CMG EMT Martins Salvador, nomeado os CFR EMT Pereira
Simões e ECN Beirão Reis para integrar a delegação portuguesa.
Na 1ª reunião do Grupo de Trabalho foi adotado o seguinte procedimento:
• Convidar os países membros interessados a apresentarem propostas a serem apreciadas;
• Recomendar que tais propostas maximizassem as contribuições
dos países membros nomeadamente em sistemas, equipamentos
e materiais.
De salientar que nesta reunião foram relevantes as intervenções
seguintes:
• Do representante de Portugal, manifestando o interesse que as 2ª
e 3ª fragatas fossem construídas em Portugal;
• Do representante dos Estados Unidos da América, manifestando
que o seu país não se encontrava disponível para suportar quaisquer encargos deste projeto, por terem já assegurado o apoio à
renovação da capacidade militar do Exército e da Força Aérea;
• Do representante da República Federal da Alemanha, informando que este país não iria apresentar qualquer proposta por ter
sido considerado que Portugal não tinha capacidade para operar
e manter este tipo de navio.
Na sequência desta reunião, em abril de 1978, foram recebidas
pelo Grupo de Trabalho as propostas seguintes:
• Da Bélgica: Fragata Tipo E71, classe Wielingen(4);
4

	O projeto desta classe terá sido iniciado em 1964, com o apoio da Marinha Holandesa, tendo o governo belga decidido a sua construção em dezembro de 1970.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

495

• Da Holanda: Fragata classe Kortenaer;
• Da Itália: Fragata classe Lupo e Fragata classe Maestrale (em
fase de projeto);
• Do Reino Unido: Fragata classe Amazon, Tipo 21 “Modificada”(5)
e Fragata Tipo 24 (em fase de projeto).
Na discussão preliminar das propostas, o representante de Portugal defendeu a necessidade de analisar apenas as propostas de navios com experiência operacional confirmada. O Grupo de Trabalho
concordou com a sugestão portuguesa, pelo que as classes Maestrale
e Tipo 24 foram abandonadas. Após a análise exaustiva das quatro
alternativas restantes, o Grupo de Trabalho, com a concordância da
delegação portuguesa, apresentou as conclusões seguintes:
a) As classes Kortenaer e Amazon (Modificada) seriam
demasiado sofisticadas para as capacidades de operação e
manutenção então residentes na Marinha Portuguesa e o seu
elevado custo de aquisição constituiria um obstáculo a que tal
se concretizasse.
b) As fragatas classe Wielingen e Lupo cumpriam os requisitos
operacionais definidos, sendo o respectivo custo muito mais
acessível.
Face ao exposto o Grupo de Trabalho recomendou que a “Comissão para o Auxílio Militar a Portugal e à Turquia” selecionasse uma
das duas alternativas referidas na alínea b).
Em maio de 1980, face a estas conclusões e à proposta do Grupo
de Trabalho Especial, a Holanda, conhecendo em pormenor o projeto
das fragatas classe Wielingen, apresentou, “fora de concurso”, uma
fragata classe Kortenaer (Modificada), “degradada” para ficar ao nível das fragatas belga em sofisticação e preço, sendo que a Comissão
decidiu adotá-la e iniciar o processo de angariação dos fundos necessários.

5

A modificação mais importante desta classe de navios consistiu no aumento da
respetiva boca, facto que veio a confirmar o parecer atrás referido dos engenheiros
da DCN. Esta alternativa foi “batizada” pela delegação portuguesa fragata tipo
21 “biqueira larga”.
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A Comissão, debalde os esforços desenvolvidos, não conseguiu
assegurar que as contribuições atingissem o valor total do custo do
programa, faltando um montante com um valor aproximado do custo
da construção dos dois navios em Portugal. Na DELNATO (Delegação de Portugal na NATO), onde se encontravam reunidos os membros da delegação portuguesa, o ambiente era de extrema desilusão
pela situação criada e não se vislumbrando alternativa, foi comunicado para Portugal a situação prevalecente. Algum tempo depois, ainda
em reunião na DELNATO, o Embaixador recebe um telefonema de
Lisboa, do 1º Ministro Francisco Sá Carneiro, que lhe transmite a decisão do Governo de Portugal de garantir o montante necessário para
a concretização do projeto, através de um empréstimo a ser colocado
junto dos parceiros europeus da NATO. Estava encontrada a solução
financeira para viabilização do projeto!
Na sequência dessa comunicação, decidiu a “Comissão de Auxílio Militar a Portugal e à Turquia” garantir o apoio à aquisição de
3 fragatas, classe Kortenaer (Modificada), sendo o primeiro navio
construído no estaleiro holandês e os outros dois em Portugal, nos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Tal decisão originou que, em
meados de 1980, se deslocasse a Portugal uma missão do estaleiro
holandês de Schelde, constituída pelos seus Vice-Presidente e Diretor
Comercial, com o objectivo de discutir com os Estaleiros Navais de
Viana do Castelo (ENVC) a concretização do programa de construção
das duas fragatas neste estaleiro. Por despacho do Ministro da Defesa
Nacional, Adelino Amaro da Costa (por sugestão do membro do seu
gabinete, Comandante Manuel Pinto Machado) foi nomeado o CFR
ECN Jorge Beirão Reis para acompanhar a delegação holandesa nas
conversações com os ENVC. Dessas conversações, que incluíram temas como o investimento necessário em instalações e equipamento
fabris para construir os navios, ficou acordado que a assinatura dos
contratos respetivos teria lugar em janeiro de 1981. Porém, com a
morte trágica do 1º Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, no dia
1 de dezembro de 1980, a decisão então havida não se concretizou,
pelo que o projeto de aquisição de novas fragatas para substituição
das fragatas classe Almirante Pereira da Silva ficou novamente sem
solução imediata.
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2. Projeto KORTENAER (Modificada)
Face ao que antecede, foram retomadas as reuniões e os estudos
sobre os vários projetos sendo que, em 29 de abril de 1981, por decisão
e proposta do Governo português é aprovado no Grupo Adhoc que a
configuração da fragata a adotar por Portugal seria a “Kortenaer modificada”. Seguiram-se negociações para encontrar o esquema financeiro
necessário mas, em 1983, continuando a não se vislumbrar solução possível o assunto esmorece. No entanto, no final desse ano é aceite pelo
Governo português, por insistência aliada, reativar as negociações, uma
vez que:
• O projeto tinha sido considerado, entre os projetos estudados, o
mais satisfatório, sob o ponto de vista técnico, tendo sido,tendo
sido, em 29 abril 1981,o único a ser aprovado;
• Tinha sido conseguida a conjugação de avultados auxílios externos e a vontade política dos aliados na modernização da Marinha
Portuguesa;
• A construção em Portugal de dois navios revestia-se de enorme
interesse para a indústria nacional, sobretudo no setor da construção naval;
• Continuava a ser inviável a aquisição de navios em 2.ª mão;
• A certeza de que a decisão não iria afetar ou condicionar os sistemas de forças a definir em Portugal, com base nos novos conceitos estratégicos, não só porque as 3 fragatas iriam constituir
o mínimo justificativo da adoção de uma nova classe de navios,
mas, principalmente porque tal número ficaria aquém das necessidades relativas a unidades navais oceânicas com capacidade
anti-submarina e de dissuasão.
Em face do tempo entretanto decorrido desde a última estimativa
do custo do projeto e a consequente subida dos preços, foi diligenciado
proceder à sua reavaliação, trabalho que decorreu entre 19 de novembro
de 1983 e 7 fevereiro de 1984, neles participando delegações dos países
aliados mais directamente envolvidos – Estados Unidos da América,
Alemanha e Holanda. O custo do projeto foi então calculado em cerca
de $750M (milhões US dólares), sendo que um navio seria construído
na Holanda e dois em Portugal.
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Fragata da classe Kortenaer

Numa reunião, nesse mesmo fevereiro, que envolveu os Ministros
da Defesa e da Indústria e os Secretários de Estado da Defesa e do Orçamento resultou uma proposta, que mereceu aprovação governamental,
segundo a qual a contribuição nacional seria de $110M, a obter por empréstimo interno, destinados ao financiamento dos navios a construir
no país, acrescidos de $70M provenientes da venda das quatro corvetas
da classe Baptista de Andrade, ficando de parte a eventual obtenção de
qualquer empréstimo externo.
Mas esta contribuição portuguesa assim como a afetação ao programa na maior extensão possível da contrapartida militar americana
pela utilização da base das Lages e ainda o auxílio a conceder pelos
países aliados revelaram-se insuficientes para satisfazer o custo do
projeto. Mais esforços foram então desenvolvidos no sentido de tentar
reduzir os custos assim como para aumentar as contribuições dos países aliados. Porém os resultados foram nulos pelo que foi reconhecido
que o projeto se tornava inviável por falta de cobertura financeira, situação que é apresentada pelo Ministro da Defesa Nacional, Professor
Mota Pinto, em 16 de maio de 1984, em reunião do Defence Planning
Commitee (DPC) da NATO. Nesta reunião é afirmada a inconsistência
do apoio dos países aliados, quer financeiro e quer em equipamentos/
sistemas, em absoluto desacordo com as declarações políticas que ha-
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viam sido feitas no âmbito dos diversos órgãos da NATO relativamente
ao interesse/necessidade de dotar Portugal de novas fragatas ASW. Da
mesma reunião sai um pedido para que Portugal não desista do projeto
Kortenaer (Modificada) até à realização de nova reunião, a ocorrer em
princípios de junho seguinte, com a Holanda a afirmar que apresentará então nova proposta passível de desbloquear a situação. Desta nova
reunião, a nível técnico, efetuada na data aprazada assim como das conversações a nível político havidas entre os Secretários de Estado da Defesa de Portugal e da Holanda nada resulta de novo, ficando a sensação
de que estes passos constituíram apenas uma tentativa para manter o
projeto em aberto.

3. PROJETO MEKO 200PN
Entretanto, em junho de 1983, tinha sido efetuada por um consórcio alemão – o Consortium MEKO6 – a apresentação não oficial à Marinha Portuguesa do projeto da fragata tipo MEKO 200 PN, para o qual
era anunciada uma “sólida contribuição” do Governo alemão ao seu
financiamento. O projeto apresentava uma nova conceção de construção, o tipo modular, igualmente presente numa unidade que estava a ser
adquirida, na altura, por outro país da OTAN, a Turquia. Mais tarde, datada de 3 maio de 1984, é recebido do Consórcio MEKO a sua primeira
proposta para o citado projeto – Fragata MEKO 200PN configuração
portuguesa (Meko 200PN) –que previa a construção de 2 fragatas em
estaleiros alemães e a 3.ª em estaleiro português.

Desenho do inicial projeto MEKO 200PN
3

Constituído pelos estaleiros “Blohm&Voss” e “HDW” e as empresas “Ferrostal”
e “Thyssen Rheinstal Technik”.
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Face ao que antecede, e no seguimento da declaração no DPC de
16 de maio do ano anterior, o Governo português, em reunião de 28
de agosto de 1984, decide desistir do projeto Kortenaer (Modificada)
e passar a analisar o projeto MEKO 200 PN, que à partida satisfazia
os requisitos operacionais definidos pela NATO e apresentava uma cobertura financeira exequível. Foi ainda decidido cancelar a hipótese de
venda das 4 corvetas classe Baptista de Andrade e manter a contribuição portuguesa para o projeto no valor de $110M. Esta decisão é de
imediato comunicada ao Secretário-Geral da NATO, por carta do Secretário de Estado da Defesa Português, da qual foi dado conhecimento
aos governos dos países aliados
Desde logo são iniciadas conversações com o Consórcio MEKO
que em setembro de 1984 faz a apresentação formal do seu projeto à
Marinha, a que se seguem encontros técnicos para definição da configuração final, salvaguardando a manutenção dos custos e dos requisitos
operacionais constantes no projeto da Kortenaer. Nestas conversações
a proposta inicial é alterada de modo a que a construção dos 3 navios
ocorra nos estaleiros alemães, evitando assim os custos decorrentes das
necessárias transferência de tecnologia e de investimento no estaleiro
nacional, sendo que o Consórcio MEKO passava a garantir “contrapartidas” no valor da contribuição portuguesa prevista ($110M). Foi assim
possível, em 31 de outubro de 1984, assinar um pré-contrato com o
Consórcio MEKO que estabelecia:
• Um pagamento ao Consórcio MEKO de 1073M DM (Deutsche
Mark) correspondente à construção das 3 plataformas com motores Diesel, sistema de Comando e Controlo, radares, guerra
electrónica e à instalação dos equipamentos GFM (Government
Furnished Material);
• Que o GFM consistia na ajudas dos países aliados, nomeadamente dos USA7 (turbinas a gás e misseis), do Canadá (sonares), da
França (peças de 100m/m) e de Portugal (sistema de comunicações) (SIC);
• Que a aquisição dos helicópteros seria um projeto a ser concretizado posteriormente, de preferência utilizando a anunciada contribuição do Reino Unido de £5M.

7

	Através da ajuda FMS
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No entanto veio a verificar-se que o Governo holandês (talvez
por o seu projeto “Kortenaer” ter sido abandonado) não concretizava
o seu apoio ao novo projeto.
O assunto é novamente presente a Conselho de Ministro, em 2 de
maio de 1985, que aprova a Resolução de Conselho de Ministros nº
44/85, a qual autoriza:
• Adjudicar ao Consórcio MEKO a construção de 3 fragatas
MEKO 200PN;
• Atribuir ao projeto a importância de 390M DM;
• Atribuir à Marinha a responsabilidade pela gestão técnica do
projeto;
• Condicionar a assinatura do contrato à existência de um sistema de contrapartidas por parte do Consórcio Meko no valor
de 90% da contribuição directa do Estado Português e de uma
solução para a aquisição do sistema de comando e controlo das
armas e sensores;
• O Ministro da Defesa Nacional, em representação do Estado
Português, a concluir as negociações e a outorgar o respetivo
contrato.
Assinado o pré-contrato e confirmadas as contribuições dos países aliados, com exceção da Holanda, foi possível elaborar o esquema
do financiamento o qual apresentava uma insuficiência de 183M DM,
valor correspondente ao sistema de comando e controlo de armas e
sensores e respetivos radares.
Entretanto, ao longo de 1984 e 1985 decorrem contactos com o
Governo da República Federal da Alemanha (RFA) com vista a confirmar a sua anunciada contribuição para o projeto, atestando a sua
viabilidade. As conversações terminam com a assinatura, em 1 de outubro de 1985, de um Memorandum of Understanding (MoU) entre os
dois Governos em que fica estabelecido o apoio alemão ao projeto no
valor de 490M DM. No dia seguinte, a fechar o processo formal de
negociação, é assinado um “memorandum” com o Consórcio Meko.
Aqui chegados foi dado conhecimento do estado do projeto da
fragata MEko 200PN aos países aliados através de carta de 14 de
outubro entregue ao Secretário-Geral da NATO, a que seguiu a sua
apresentação na reunião do Defence Review Commitee (DRC) a 31 de
outubro. Nesta reunião foi obtida a aprovação do projeto assim como
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confirmadas as comparticipações dos vários países, com exceção da
Holanda que justificou a sua posição por não ter inscrito no seu orçamento qualquer verba para o efeito.
Após aturadas conversações e negociações, é obtido, em fevereiro de 1986, um acordo das cláusulas do contrato de construção, o
qual, em 25 de julho seguinte, é assinado com o Consórcio MEKO em
cerimónia realizada no salão nobre do Ministério da Defesa Nacional.
O seu objecto estipulava o projeto e a construção das plataformas
das 3 fragatas, com motores diesel, geradores, equipamento geral do
navio e sobressalentes assim como a implantação dos sistemas e equipamentos cuja responsabilidade de fornecimento era do Governo de
Portugal (GFM) e ainda o treino de pessoal.
Por Portugal assinou o Ministro da Defesa Nacional, Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida e pelo Consórcio assinaram os representantes
de cada uma das 4 empresas. Nesse mesmo dia e local é assinada a
revisão do MoU com o Governo da RFA, sendo este representado pelo
seu Embaixador em Lisboa.
O preço básico do contrato assinado com o Consórcio MEKO
ficou estabelecido em 880M DM sendo que 390 milhões eram pagamento direto do Governo de Portugal e 490 milhões decorrentes da
contribuição financeira ao projeto por parte da República Federal da
Alemanha.

Cerimónia de assinatura do contrato com o Consórcio MEKO
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4. AQUISIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
DE COMUNICAÇÕES
Em 10 de julho de 1987, foi assinado, com um Consórcio Português8 o contrato para o fornecimento de três “Sistemas Integrados de
Comunicações Modelo II” (SIC) cuja concepção, construção e montagem foi inteiramente nacional, o mesmo sucedendo para alguns dos
equipamentos constituintes. Foi o único equipamento para as fragatas
com origem portuguesa, sendo um sistema que vinha sendo desenvolvido, havia alguns anos, e do qual uma versão inicial já tinha sido instalada e ensaiada em navios da Armada.
Pelo Governo de Portugal assinou o Ministro da Defesa, Leonardo
Ribeiro de Almeida e pelo Consócio os representantes das empresas,
respectivamente, Alberto Franco Miranda, José Pires de Matos, Mário
Cardoso dos Santos e João da Silva Costa.

Assinatura do contrato com a CENTREL

O preço base da aquisição ficou estabelecido em 1,690mM de escudos, constando igualmente no seu objecto a montagem e integração
dos equipamentos a bordo das fragatas.
8

Consócio CENTREL- constituído empresas “CGC- Centrel Gestão e Comparticipações”,
“EID- Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica”, “SISTEL - Comunicações, Automaçao e Sistemas” e “STE - Serviços de Telecomunicações e Electrónica”.
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5. AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO
E CONTROLO
Porque a aquisição do sistema de comando e controlo de armas
e sensores, a partir de 1984, se tornou autónoma do fornecimento do
Consórcio MEKO, também nesta súmula histórica se aborda separadamente. Foi uma negociação difícil e igualmente morosa.
Conforme anteriormente referido, em agosto de 1984, o Governo
português decidiu cancelar o projeto holandês Kortenaer (Modificada),
por impossibilidade de cobertura financeira, e passar a estudar o projeto
alemão MEKO 200 PN. Na ocasião o representante holandês, comentando a decisão, afirma: “é intenção da Holanda continuar envolvida
como serious partner no processo de modernização da Armada Portuguesa no âmbito da NATO”
Quando no verão de 1984 o Consórcio MEKO apresenta a sua proposta de fornecimento de 3 fragatas tipo Meko 200 PN – com um
preço contratual de 1073M DM – continha listagens de material a ser
fornecido como responsabilidade do Governo português (GFM) e de
material a ser incluído no fornecimento pelo estaleiro. Nesta, figurava o
sistema de comando e controle de sensores e armas e dos radares associados com a indicação que seriam de origem holandesa fabricados pela
empresa “Hollandse Signaalapparaten” (HSA).
No decurso das conversações que se seguiram com o Governo da
RFA para concretização do seu anunciado apoio, é veiculada a informação de que havia garantia de comparticipação holandesa no valor de
180 mi DM, valor que, na proposta do Consórcio MEKO, correspondia
ao custo do sistema e equipamentos fabricados pela HSA. Porque esta
informação não encontrava respaldo na realidade e para que o esquema
de cobertura financeira fosse exequível, foi decidido passar o sistema
em causa para a listagem de material GFM e assim retirar do preço básico contratual o respectivo valor então anunciado.
A renitência holandesa é reiterada numa reunião realizada em Bruxelas em 29 de outubro de 1985, tendo o seu delegado afirmado não estar
prevista qualquer comparticipação do seu governo, considerando absurdo que o Governo de Portugal fosse solicitar ao Governo da Holanda
apoio para colmatar o “buraco” financeiro existente, quando esse tinha
sido o motivo que levou ao abandono do projeto Kortenaer (Modificada).
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Perante este cenário de acréscimo dos custos nacionais procurou
avaliar-se da adequabilidade e exequibilidade de obter equipamento de
empresas americanas9, através da extensão da utilização da ajuda militar dos EUA, tendo-se concluído que o material americano era mais
caro que o holandês e implicava custos adicionais de integração.
A posição holandesa sofre evolução com a carta do então Ministro
da Defesa da Holanda, datada de 7 de janeiro de 1986, em que anuncia
a comparticipação do seu governo pelo valor de 35 M DM, desde que
“os sensores, controle de tiro e sistema de comando” sejam adquiridos
à empresa “HSA”. Na resposta, o Ministro da Defesa de Portugal propõe que tendo em conta que o valor da aquisição será muito superior à
comparticipação anunciada, esta passasse a contribuição em espécie e
sem qualquer outro compromisso. Era proposto que fossem os radares,
uma vez que se admitia que o sistema de comando e controle pudesse
ser adquirido nos EUA.
Continuaram os contactos entre os Governos de Portugal e da Holanda através da Embaixada da Holanda em Lisboa, ao mesmo tempo que decorreram conversações entre a Marinha Portuguesa e a empresa HSA para
acerto do sistema, sendo que o seu custo, a preços de 1984, se cifrava em
120 M DM (e sem incluir todos os radares), chegaria agora a 266 M DM
(todos os equipamentos e a preço fixo). Perante a situação foi tentado que:
• A comparticipação do Governo holandês aumentasse tendo em
conta o aumento do custo da aquisição;
• Que os empréstimos necessários para a cobertura financeira fossem efetuados ao abrigo de acordo entre governos (em esquema
semelhante ao utilizado com os FMS na ajuda militar dos USA);
• Considerar, em alternativa, a aquisição somente dos radares
mantendo a comparticipação anunciada.
Em resposta, através de carta do Ministro da Defesa da Holanda,
recebida a 5 de junho 1986, era comunicado que:
• Era mantida a comparticipação de 35 M DM com a condição da
aquisição de todo o equipamento à HSA;
• O governo da Holanda subsidiava os empréstimos propostos pela
HSA ao abrigo do apoio às exportações holandesas ao que correspondia um valor de 10 M HFl;
9

“SPERRY” e “HONEYWELL”
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• A Marinha holandesa fornecia o “software” para o Link11 (necessário para operar o sistema do comando e controlo) o que correspondia um esforço adicional entre 5 a 10 M HFl;
• Como contrapartida, o governo da Holanda solicitava a melhor
atenção do Governo português para a autorização de voos a baixa
altitude para a Força Aérea holandesa.
Esta posição é reforçada em carta de 21 de agosto de 1986 do Secretário de Estado da Defesa da Holanda onde é reafirmado que o apoio
do seu governo só se verificaria caso a aquisição à HSA fosse na totalidade do equipamento e propunha a vinda a Lisboa duma delegação
do seu Ministério para eventual esclarecimento das possibilidades de
acordo. Aceite o encontro este tem lugar a 10 de setembro seguinte
mas não resultou qualquer acolhimento para as condições do governo
português. Assim, e tendo em conta as posições colocadas em perfeita
consonância pelo governo holandês e pela empresa HSA, a cobertura
financeira proposta para a aquisição do sistema e radares na configuração mais sofisticada, era a seguinte:
• Valor da aquisição...................................266 M DM
• Comparticipação do Gov NL..................35 M DM
• Valor a pagar pelo Gov Po......................231 M DM = 260 M HFl
• Empréstimo subsidiado...........................152 M HFl
• Empréstimo não subsidiado....................108 M HFl 		
sendo que os empréstimos eram propostas comerciais do
“Banque Paribas”.
O interesse nacional de que o sistema de comando e controlo e os
radares tivessem a mesma proveniência manteve vivas as conversações,
até que em 13 de novembro de 1986 se chegou a acordo para a assinatura de um contrato de fornecimento de três sistemas SEWACO10, o desenvolvimento do respetivo software e de um simulador para treino. O
contrato é finalmente assinado em 24 de abril de 1987 pelo Ministro da
Defesa Nacional, Leonardo Ribeiro de Almeida, em nome do Governo
de Portugal e pelo Presidente da HSA Sr B.H. Kampman, pelo valor bá10

Sensor Weapon and Command System, que incluia Signaal Tactical Command
system (STACOS), o Dual Director Weapon Control System (DDWCS), os radares
MW08 e DA08, VESTA e VRS.
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sico de 270,575 M HFl para o qual o governo holandês comparticipou
com 39,2 M HFl (=35M DM).
Neste contrato ficava garantido o subsidiar, por via do “Matching
Fund” holandês, eventual empréstimo, em banco holandês, que o governo Português recorresse para efetuar algum dos pagamentos estipulados à HSA., assim como Igualmente ficou acordada a opção de
futura compra de sistemas, equipamentos e serviços para as fragatas da
classe João Belo (o que nunca se concretizou). Foi ainda este contrato
foi ainda alvo de duas alterações, em 23 de maio de 1988, que tiveram
por objectivo modificações no DDCWS devido à alteração do modelo
da peça de 100m/m para o modelo 68,13 CADAM e modificações no
radar DA08 e transponder VESTA o que levou a um acréscimo de preço
de 883,8 mil HFL.

6. A MISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS
FRAGATAS DA CLASSE VASCO DA GAMA
É indiscutível o cuidado que a Marinha teve desde o início do processo de aquisição nas novas fragatas no seu desenvolvimento e acompanhamento ao nível técnico, contratual e de fiscalização da construção.
Como descrito anteriormente a questão do reequipamento da Marinha conducente à substituição das fragatas classe Almirante Pereira
da Silva tem o seu início na 3.ª Divisão do EMA por iniciativa do, então
seu Chefe, o CMG Nunes da Silva. E nesta Divisão continua o assunto
a ser acompanhado ao longo dos anos que se seguiram. Em 1983 é então feita uma apresentação “não oficial” à Marinha do projeto MEKO
200PN por um Consórcio alemão que trazia consigo um considerável
apoio do governo alemão que tudo indicava tornar viável a concretização por Portugal das novas fragatas.
É nesta ocasião que o CEMA, ALM Sousa Leitão, decide reforçar
a 3.ª Divisão de modo a complementar o trabalho que vinha sendo feito
pelos oficiais daquela divisão, nomeadamente pelo então CTEN Almeida Godinho. E assim destaca para a 3.ª Divisão do EMA o então CFR
AN Rodrigues Baptista que se dedica em exclusividade ao assunto das
novas fragatas, sendo assim criado um grupo de trabalho, com estatuto informal, para acompanhar as negociações que então começavam
decorrentes da decisão governamental e que passou a ser dirigido pelo
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VALM Serpa Vasconcelos (que entretanto tinha cessado as funções de
VICE-CEMA) e que reportava directamente ao CEMA. Sentida a necessidade de formalizar o grupo de trabalho é então criado o ”Gabinete
de Coordenação do Programa das Novas Fragatas” (GCPNF), no
qual vão, na medida das necessidades, sendo adstritos oficiais especialistas das várias áreas do material e operacional. São de referir para
além do atrás citado CFG Rodrigues Baptista, os então CFR EM Saldanha Carreira, posteriormente substituído pelo CFR EM Salinas Ribeiro, CFR Bordalo Ventura, CMG SE José de Freitas, CFR EMQ Brito
Afonso e CTEN Viegas Filipe. Respondendo este Gabinete diretamente
ao ALM CEMA foi notório algum desconforto nomeadamente da estrutura da Superintendência do Material que afirmava ficar fora de todo o
processo de negociação em curso.
Como já igualmente citado anteriormente a Resolução de Conselho de Ministros de 2 de maio de 1985 decidiu adjudicar ao Consórcio MEKO a construção de três fragatas MEKO 200PN, encarregar
o Ministro da Defesa Nacional (MDN) de concluir as negociações e
assinar em nome do Estado Português os respetivos contratos e atribuir
à Marinha a responsabilidade pela gestão técnica do projeto. E neste
contexto é o GCPNF que assume a assessoria do MDN para a conclusão
das negociações, não só com o Consórcio MEKO mas também com os
fabricantes dos equipamentos e sistemas GFM e ainda na concretização
dos acordos (MoU´s) com os governos dos países aliados que contribuíam para o projeto (com exceção dos contratos e acordos referentes
ao programa dos helicópteros, negociados mais tarde e com assessoria
de outro Grupo de Trabalho sediado no EMA).
E neste trabalho foram horas de reuniões de discussão sobre a configuração final dos sistemas e equipamentos dos navios, dezenas de deslocações ao estrangeiro, encontros bilaterais e centenas de documentos
e páginas de contratos e acordos produzidos dando uma sempre leal e
profícua assessoria ao responsável por toda a negociação, Ministro da
Defesa Nacional e seu Secretário de Estado, que, como é lembrado,
não dispunha, à data, de estrutura ministerial. Este grupo de assessoria,
que dispondo da colaboração dos membros do gabinete do Ministro,
contou ainda com a participação pontual do Eng. ECN Óscar Mota nas
discussões técnicas, da Dra. Isabel Reynold, da Direcção Geral do Tesouro, para as questões orçamentais, do Dr. Gil Galvão para as questões
jurídicas e quando se tratava de discutir contrapartidas, do Eng Antó-
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nio Alfaiate, do departamento da indústria e comércio. Todo este grupo
era liderado pelo VALM Serpa Vasconcelos que com grande eficácia,
enorme paciência em ouvir e apresentar os pontos de vista do interesse
nacional, foi uma peça chave para terem chegado a bom termo todas
as negociações que permitiram a aquisição das três fragatas da classe
Vasco da Gama.
Em toda fase de negociações com o Consórcio MEKO considerase de evocar a figura do CALM ECN (Ref) Rogério d' Oliveira que,
actuando como representante do estaleiro “Blohm&Voss” (onde gozava
de grande respeito desde a construção das primeiras corvetas portuguesas e cujo projeto era de sua autoria), muito contribuiu para encontrar
solução para alguns dos problemas que surgiram.
Em 25 de julho de 1986 é assinado o contrato de construção das 3
fragatas com o Consórcio MEKO e o MoU com o governo alemão a que
se seguiram, ao longo desse ano e do seguinte, as assinaturas dos contratos de aquisição de sistemas e equipamentos com a CENTREL e com
a HSA, assim como os vários MoU´s com os governos aliados contribuintes do projeto, conforme é descrito adiante no n.º 9 deste capítulo.
Terminada a fase de negociação e assinaturas de contratos a Marinha assume a “responsabilidade pela gestão técnica do projeto”. Para
tal, o GCPNF é transformado na “Missão para a Construção das Fragatas Classe Vasco da Gama” assumindo a sua chefia, em 29 de junho
1987, o VALM Serpa Vasconcelos continuando na dependência direta
do CEMA. E é esta Missão que coordena e controla toda a concretização do projeto, assumindo as respetivas responsabilidades nacionais.
Em junho de 1989, a Missão passa a estar inserida e tutelada pela estrutura da Superintendência dos Serviços do Material sendo chefiada pelo
então Director do Gabinete de Estudos da Direcção Geral do Material
Naval, CALM Moreira Rato e que a 23 de novembro seguinte é substituído pelo CALM Isaías Gomes Teixeira
São várias frentes que foram ativadas para o desempenho da suas
funções das quais de forma sucinta, são de referir:
• Na Alemanha, é criada a Delegação em Hamburgo, chefiada pelo
CMG ECN Xavier Cabrita e da qual farão parte oficiais que já
integravam, em Lisboa, a Missão: os então CFR AN Rodrigues
Baptista, CFR EM Salinas Ribeiro, CMG SE José de Freitas e
CMG EMQ Brito Afonso, e também, posteriormente para tra-
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tar das questões do apoio logístico, o CFR EM Martins Bettencourt . Esta Delegação, trabalhando nas instalações do estaleiro
“Blohm&Voss”, acompanha a construção dos navios, apoia a
presença do elementos das futuras guarnições nas suas estadias
para assistirem as provas e cursos e ainda colabora na entrega
dos navios. Para apoio à construção dos 2º e 3os navio, é criado
outra Delegação em Kiel, nas instalações do estaleiro “HDW”
com a presença, desde o início, o CFR ECN Fernando Manuel.
Após a entrega do NRP Vasco da Gama, em Hamburgo, o CFR
AN Rodrigues Baptista passa para Kiel em permanência, sendo
que os restantes membros da Delegação, continuaram vivendo
em Hamburgo e deslocavam-se diariamente a Kiel. Com a entrega do 3º navio, o NRP Corte Real, em novembro 1991, termina
a actividade da Missão na Alemanha. O desempenho na fiscalização da construção pela Missão foi, decorrente do estabelecido
no MoU entre os governos, apoiado com a presença permanente
de um elemento especialista do Ministério da Defesa da RFA que
prestou um inestimável serviço no que respeita ao controlo da
qualidade trabalho que ficou bem patente no producto acabado
dos estaleiros;
• Dado que muito do material a instalar nas fragatas era de origem
americana, nomeadamente sistemas de armas, como é o caso dos
mísseis SSM Harpoon e SAM Seasparow, bem como o Sistema
de Guerra Eletrónica e as Turbinas a Gás LM2500, foi criada
outra Delegação em Washington DC, com sede oficial nas instalações da Embaixada de Portugal onde os Adidos Militares tinham os seus Gabinetes. Para esta Delegação foram nomeados
os então CFG Moura Domingues e o 1TEN AN Bossa Dionísio.
Na prática o seu local de trabalho era em Cristal City, em instalações alugadas por uma empresa que prestava serviços no âmbito
de um FMS Case, o que facilitava os contactos com a U.S.Navy
porque muitos dos Departamentos estavam aí sediados. A ação
desta Delegação foi também importante no despacho atempado
do material para os estaleiros construtores na Alemanha.
• Decorrente da entrega dos navios foi implementado o “Apoio
Logístico Integrado” com o qual ia sendo controlado a entrega
de sobressalentes e ferramentas previstas nos diversos contratos
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de aquisição dos navios. Tal programa permitiu um acompanhamento permanente da sua recepção assim como o da organização
da manutenção e seu planeamento, formação treino e documentação relacionada assim como o aprestamento oficinal. Para tal
foram sendo levadas a cabo pela Missão, ao longo do ano de
1991, várias reuniões com a presença de representantes dos navios assim como de todos o organismos da Marinha competentes
na manutenção, reparação e abastecimento e assim preparando a
transferência de responsabilidades inerentes à cessação de atividade da Missão.
A “Missão da Fragatas”, como era tratada, e as organizações que
a precederam desempenharam um importante e fundamental trabalho
ao longo de todo o projeto de aquisição das fragatas classe Vasco da
Gama quer na avaliação, quer na negociação quer na fiscalização da
construção e entrega. Foi um contributo notável para o sucesso da concretização do projeto que, passados 25 anos, se reconhece ter mudado
a Marinha.

7. CONSTRUÇÃO E ENTREGA DOS NAVIOS
Inicialmente e de acordo com as cláusulas contratuais o 1º e 3º
navio seriam construídos no estaleiro da “Blom&Voss”, em Hamburgo
e o 2º no estaleiro da HDW, em Kiel, devendo a entrega do 1º ocorrer
4 anos após a entrada em vigor do contrato e a entrega do 2º e 3º navio,
respectivamente 6 e 12 meses depois. Posteriormente, foi aceite pela
parte portuguesa que a construção do 3º navio também fosse efetuada
na HDW e foi necessário protelar a data de entrega do 1º navio de novembro de 1990 para janeiro de 1991, mantendo-se as datas de entrega
do 2º e do 3º navio para maio e novembro de 1991, respetivamente.
Com a entrada em vigor do contracto em novembro de 1986, foram datas significativas do projeto:
• 1989 Fev 01 – “lançamento da quilha” (no caso, junção dos primeiros módulos construídos em oficina) do NRP Vasco da Gama
• 1989 Jun 02 – “lançamento da quilha” do NRP Álvares Cabral;
• 1989 Jun 26 – lançamento à água do Vasco da Gama do NRP
Álvares Cabral e do NRP Corte real em Hamburgo sendo Madrinha Dona Luiza Melo (Mulher do então MDN, Eng. Eurico
de Melo;
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Batismo e lançamento à água do NRP Vasco da Gama

• 1989 Nov 20 – “lançamento da quilha” do NRP Corte Real;
• 1990 Jun 06 – lançamento à água do NRP Álvares Cabral e do
NRP Corte Real, em Kiel, sendo madrinhas, respetivamente,
Dona Maria Cavaco Silva (Mulher do então 1º Ministro, Prof.
Cavaco Silva) e Dona Maria dos Anjos Nogueira (Mulher do então MDN, Dr. Fernando Nogueira);
• 1990 Set 04 – início de provas de mar do NRP Vasco da Gama;
• 1991 Jan 18 – entrega do NRP Vasco da Gama em Hamburgo;
• 1991 Jan 28 – início de provas de mar do NRP Álvares Cabral;
• 1991 Mar 24 – chegada a Portugal (Lisboa) do NRP Vasco da
Gama;
• 1991 Mai 24 - entrega do NRP Álvares Cabral em Kiel;
• 1991 Jul – início das provas de mar do NRP Corte Real;
• 1991 Jul 19 – chegada Portugal (Leixões) do NRP Álvares Cabral;
• 1991 Nov 20 – entrega do NRP Corte Real em Kiel;
• 1992 Jan 31 – chegada a Portugal (Praia da Vitória) do NRP Corte Real.
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As fragatas NRP Vasco da Gama, NRP Álvares Cabral
e NRP Corte Real a navegarem em Portugal

8. AQUISIÇÃO DOS HELICÓPTEROS
Desde cedo começou a abordagem para a aquisição dos helicópteros ASW para operarem nas fragatas. Apresentaram-se como mais fortes
candidatos os ingleses da Westland e os americanos da Sikorsky
(para estes, até foi colocada a necessidade de alterar o hangar dos navios!), sendo que a preferência recaía nos Lynxs por ser o modelo mais
usado nas marinhas europeias aliadas. A negociação para a sua aquisição
e respetivo apoio pelo Governo do Reino Unido foi lenta e só foi desbloqueada por troca de correspondência entre os 1º Ministros de Portugal e
Reino Unido, Cavaco Silva e Margaret Thatcher. Finalmente, em 21 de
novembro de 1990, o Dr Eugénio Ramos (Secretário de Estado da Defesa
Nacional) assina, em nome do Governo português, com a firma inglesa
WESTLAND, o contrato com vista à aquisição de 3 helicópteros (Sea
Lynx) e a reconfiguração dos 2 cedidos, em estado novo, pelo Governo
do Reino Unido (cedência por um custo reduzido de 7,878 M GBP no
âmbito da comparticipação para o projeto das fragatas MEKO 200PN)
sendo o seu preço básico de 52,62 milhões de libras (de registar que, em
data posterior à da assinatura do contrato, a cotação da libra sofreu significativa baixa o que se traduziu numa vantagem acrescida ao longo dos
pagamentos ao longo da vigência do contrato).
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De referir que os radares, antenas e sonares para equipar os helicópteros foram adquiridos nos USA.
O tema helicópteros, pela sua importância e especificidade, será
tratado, a seguir, em texto dedicado.

9 - CUSTO DO Projeto
Para além do apoio do Governo da RFA, e já trás referido, o projeto MEKO 200PN contou com as contribuições, em dinheiro ou material, dos seguintes governos de países aliados:
• HOLANDA – 39,2 M HFl para comparticipação nos custos de
aquisição de equipamento à HSA;
• NORUEGA – 38,7 M NOK para aquisição material de convés norueguês;
• CANADÁ – fornecimento de sonares;
• FRANÇA – fornecimento de peças de 100m/m e telefones submarino;
• LUXEMBURGO – numerário para pagamentos a determinar por
Portugal;
• REINO UNIDO – venda por preço reduzido de 2 helicópteros Lynx,
em estado novo, para serem reconfigurados em ASW, formação de
pilotos e pessoal de manutenção e documentação técnica;
• USA – utilização da ajuda corrente - Foreign Military Sales
(FMS) - para aquisição de turbinas a gás, sistemas de mísseis
e peça de defesa próxima contra mísseis, equipamento de guerra
electrónica e radares, antenas e sonares dos helicópteros, avaliada em 235,6 M US Doll.
Para concretização destes apoios foram assinados MoU’s entre o Ministério da Defesa Nacional de Portugal e os Ministérios da Defesa dos
citados países durante os anos de 1987 e 198811. De referir que o Governo
do Luxemburgo não quis assinar nenhum acordo limitando-se a solicitar
o número da conta onde deveria ser depositada a sua contribuição.
E em resumo pode-se apresentar um quadro especificando a cobertura financeira do projeto MEKO 200PN, no qual, com o apoio dos países
	Em 1987, a 21 de abril com o Governo da Holanda, em 23 de junho com o Governo da
Noruega e a 16 de julho com o Governo do Canadá. Em 1988, a 11 de fevereiro com
o Governo de França e em 1990, a 21 de novembro com o Governo do Reino Unido.

11
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da NATO, foi possível ao Governo de Portugal dotar a nossa Marinha de
Guerra de três fragatas modernas (ao tempo) do mesmo nível e completamente interoperáveis com os navios equivalentes das marinhas aliadas,
gastando ao orçamento do estado menos do valor do projeto.
ORIGEM

VALOR
(M contos)

FINANCIAMENTO
Pagamentos:

Orçamento
do Estado

- ao Consórcio MEKO – 390 M DM........... (Contrato)

30,810

- à HSA – 231,375 M HFL.......................... (Contrato)

16,243

- à Centrel -1,690 M contos........................ (Contrato)

1,690

- à WESTLAND – 52,621167 M GBP....... (Contrato)

13,997

- ao Governo UK – 7,878 M GBP................ (Acordo)

2,096

- Despesas administrativas

1,000
SUBTOTAL

65,836

Alemanha

Contribuições para pagamento ao Consórcio MEKO
– 490 M DM..................................................... (MoU)

38,710

EUA

Utilização FMS
– avaliado em 235,6 mi USD Doll................... (FMS)

33,340

Canadá

Fornecimento Sonares
– avaliado em 62,0 M DM............................... (MoU)

4,898

França

Fornecimento Peças 100 mm e Telefones Submarino
- avaliado em 48,0 M DM................................. (MoU)

3,792

Holanda

Contribuição para pagamento à HSA
- 39,2 M HFl..................................................... (MoU)

2,752

Noruega

Fornecimento material convés
- 38,7 M NOK................................................... (MoU)

0,711

Luxemburgo

Contribuição de 18,0 M FrLux............................ ------

0,079

Reino Unido

Contribuição para projeto helicópteros
- avaliado em 15 M GBP................................... (MoU)

3.990

TOTAL

154,108

Nota - Câmbio aplicado: DM=79$00 / NFL=70$20 / US Doll=141$50 / GBP= 266$00

De referir que, associados aos contratos assinados com as empresas estrangeiras, foram também assinados contratos de contrapartidas,
onde ficaram previstas transferências de tecnologia, investimentos em
Portugal e exportação de produtos não tradicionais da indústria nacional, por valores que foram largamente compensadores das divisas despendidas pelo Estado português.
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Cap III - O NAVIO
1. O CONCEITO MEKO

MEKO 200PN

O termo MEKO é a abreviatura da expressão, em alemão,
“Mehreweck Korvette” que em português significa “corveta polivalente”. O conceito desta construção consiste numa plataforma padrão
na qual são instalados equipamentos em contentores, em paletes ou
mastros, de dimensões padronizadas. No caso dos contentores, em

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

517

cada um são instalados todos os subsistemas e unidades que constituem a arma, sensor, equipamento ou sistema assim como as respetivas instalações elétrica e de ar condicionado. Este conceito de
construção modular, projeto do estaleiro “Blohm&Voss” e cujo estudo terá tido início nos anos 70, suscitou interesse internacional. Foi
o caso da construção para a Marinha da Argentina de MEKO 360 e
MEKO 140, para a Nigéria também de MEKO 360 e para a Turquia
de 4 fragatas MEKO 200T. Posteriormente ao contrato celebrado com
Portugal, a Marinha Grega adquiriu 4 MEKO 200 e o estaleiro contratualizou com Austrália e a Nova Zelândia a construção de 10 MEKO
200. Igualmente as fragatas alemãs do tipo F-123 foram construídas
de acordo com esta filosofia. De referir ainda que este conceito foi o
adotado pelo Grupo de Trabalho da OTAN que, durante alguns, anos
estudou a “fragata dos anos 90”.
No caso das MEKO 200PN modelo adquiridas por Portugal, existe um total de 36 módulos – 4 contentores para armas, 10 contentores
para equipamentos e sistemas eletrónicos, 9 contentores para sistemas
de tratamento do ar interior, 11 paletes e 2 mastros.

Exemplo da contentorização a bordo

As vantagens deste tipo de construção são, nomeadamente, a possibilidade de a construção da plataforma ser efetuada em paralelo com
a montagem das armas e sensores nos contentores nas instalações dos
respetivos fabricantes e que depois serão instalados, já testados, sendo
necessário somente a ligação às tomadas da energia elétrica e do ar
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condicionado aos circuitos da plataforma. Tal permite uma redução do
tempo de construção e com a montagem de armas e sensores em melhores condições de trabalho e com melhor qualidade nas instalações dos
fabricantes onde decorrem os necessários testes em fábrica para o conjunto do sistema e não somente de equipamento a equipamento. Também este conceito permite uma maior operacionalidade dos navios uma
vez que permite a substituição dos contentores não só para efeitos de
modernização das armas e sensores, mas também para eventuais longas
reparações e manutenções, isto sem ser necessário longas imobilizações
dos navios. Em relação a um projeto convencional o projeto MEKO
exige, num entanto, a necessidade de um volume interno superior em
cerca de 2% e um aumento de peso em cerca de 1,5%, valores que são
considerados insignificantes.
Será de salientar que este projeto trazia, desde logo, incorporadas
as lições decorrentes do conflito das Falkland, de que são exemplo a
substancial redução das assinaturas radar, acústica, infravermelha e de
silhueta assim como o aumento da capacidade de sobrevivência do navio através da situação de cidadela do seu interior (com uma pressão de
3 mb acima da pressão atmosférica exterior, para evitar a contaminação do interior em caso de ataque Nuclear, Bacteriológico ou Químico
(NBQ) e a divisão do navio em 12 compartimentos de desenvolvimento
vertical independentes e estanques entre si. De capital importância foi
a introdução de um “data-bus”, consistindo em dois cabos coaxiais redundantes, correndo ao longo do fundo do navio, e que permitem aos
vários sistemas e subsistemas de bordo trocar a informação necessária.
Daqui resulta uma redução de cablagens a bordo assim como facilitar as
eventuais futuras modernizações e substituição de equipamentos.

2. DESCRIÇÃO DO NAVIO
O navio foi concebido para atuar em ambiente de multiameaça,
tendo sido observados os seguintes requisitos operacionais:
• Vigilância e controle do mar;
• Defesa própria e ataque contra navios de superfície;
• Defesa própria e ataque contra submarinos;
• Defesa própria e ataque contra aeronaves e mísseis;
• Tiro de apoio contra terra.
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a - Características gerais de projeto
• Comprimento fora a fora............................... 115,9 mt
• Comprimento na linha de água..................... 109,0 mt
• Boca na linha de água................................... 13,8 mt
• Boca no convés............................................. 14,2 mt
• Pontal............................................................. 9,15 mt
• Calado ........................................................... 4,1 mt
• Calado no domo sonar................................... 6,2 mt
• Deslocamento (aproximado) ...................... 3200 Tons
• Propulsão ....................................................... CODOG12
• Velocidade máxima.......................................
32 nós
• Alojamento para 26 oficiais, 48 sargentos e 111 praças
b - Estrutura e casco
Casco e superestruturas são em aço de alta resistência. O casco apresenta uma boca relativamente grande em relação ao seu comprimento o que
permite uma boa estabilidade e um considerável volume interno. A parte
de ré do convés do navio constitui a plataforma do helicóptero, estando o
navio preparado para operações de voo diurnas e noturnas. Por vante da
plataforma existe um amplo hangar que poderá albergar 2 helicópteros de
médias dimensões, estando as oficinas e paióis de apoio em seu redor.
O navio encontra-se dividido em 12 (doze) secções de desenvolvimento vertical e estanques, estando 10 (dez) delas inseridas na “cidadela” ou seja completamente isoladas do exterior e num ambiente de sob
pressão, no seu conjunto ou isoladamente em cada uma delas, uma vez
que cada uma das secções é autónoma em ventilação, energia, circuito de
incêndios e esgoto, o que dá ao navio uma boa capacidade de resistência
a impactos e ao ambiente NBQ.
O desenho do casco e das superestruturas teve em conta a necessidade de obtenção de reduzidas silhuetas e assinatura radar. Assim, o
navio apresenta superestruturas homogéneas, planas e baixas e a “radar
cross section” foi minimizada através do desenho das suas superfícies
exteriores onde foram eliminadas as descontinuidades bruscas na configuração das obras mortas e áreas perpendiculares ao plano de superfície
do mar sendo bem visível a pequena inclinação que casco, superestruturas e hangar do helicóptero apresentam.
12

Propulsão combinada de motores Diesel ou turbinas a gás.
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A redução da assinatura acústica foi particularmente considerada
e para tal, os motores Diesel, turbinas, caixas redutoras e motores dos
grupos eletrogéneos estão encapsulados e montados sobre uma estrutura resiliente de forma a reduzir a transmissão de vibrações ao casco.
Com igual propósito as bombas de circuito de incêndios e de esgoto
assim como os compressores das unidades hidráulicas, do ar condicionado e dos ventiladores foram montados sobre estruturas elásticas. Para
obtenção da redução de ruído também contribui a forma que foi dada
ao casco na zona dos hélices assim como as pás destes serem reviradas.
A redução da assinatura infravermelha foi conseguida através do
posicionamento das chaminés do navio em relação aos mastros e antenas o que permite a diminuição do aquecimento destes e a turbulência
dos gases de escape, bem como pela geometria dos encanamentos de
ar e das respetivas aberturas ao exterior.
As 368 toneladas de combustível, por razões de segurança, estão
armazenadas em 16 tanques todos eles situados abaixo da linha de
água, e que permitem um autonomia superior a 4.000 milhas a 18 nós.
Existe igualmente um tanque para combustível de helicóptero com a
capacidade de 23 tons.
O navio dispõe de 4 tanques para água potável com a capacidade
total de 112 tons e ainda 8 tanques para 218 tons de água de lastro.
A manobrabilidade do navio é assegurada por um leme central,
semi-compensado, de grandes dimensões e de dois veios propulsores
com hélices de passo controlável permitindo reações muito rápidas.
De referir que, à data da entrega o navio atingia, a partir da situação de
parado, em cerca de 2 minutos a velocidade de 31,5 nós e, navegando
a esta velocidade e metendo máquinas a ré toda a força, estacava em
3 comprimentos, cumprindo assim os dados de projeto contratuais.
c - Sistemas para combate
(1) - Deteção
O navio possui os seguintes equipamentos que lhe permitem a deteção de alvos:
• Radar DA08 – radar de aviso combinado de longa e média distância, trabalhando na banda F, com capacidade de contrariar medidas ECM, nomeadamente agilidade de frequência e utilizável
em modo superfície e modo aéreo;
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• Radar MW08 – radar de aviso e seguimento combinado de curta
e média distância, trabalhando na banda G, tridimensional, com
um diagrama de irradiação de 0 a 70º, com capacidade de iniciação automática de seguimento de 20 alvos e de iniciação manual
do seguimento de 8 alvos de superfície mais 2 dos quais fornece
informação sobre resolução de tiro;
• Radar HK1007 – Radar de navegação já conhecido da nossa
Marinha que está ligado, com algumas limitações ao sistema de
comando e controlo (SEWACO), podendo ser utilizado, como
recurso, como radar de aviso de superfície fornecendo informação para a compilação da imagem de superfície, não sendo no
entanto possível a extração de vídeo sintético;
• APECS II / AR-700EW - equipamento de ESM, efetua a deteção de emissões eletromagnéticas das bandas utilizadas pelos
radares assim como o seu azimute. Com capacidade de análise
de todas os parâmetros de emissão detetada, e de compará-los
com informação em memória por forma a efetuar a correlação
emissão / plataforma, apresentando aas deteções em função do
seu grau de ameaça;
• Sonar SQS-510 – sonar de casco de médio alcance, de produção
canadiana, é um desenvolvimento do anterior modelo 505 utilizando as últimas técnicas de processamento de sinal. Associado
ao sonar existe o batitermógrafo XSV / XBT que recolhe da
água os parâmetros necessários para que o sonar efetue a predição da propagação do som na água.
(2) - Seguimento de alvos e controlo de tiro
A resolução do problema de tiro da peça de 100mm e do lançamento
do míssil Sea Sparrow é obtida através do DDWCS (Dual Director Weapon Control System) que recebendo informação relativa à designação
de alvos, faz a sua aquisição e seguimento, através dos radares STIR e
das sua câmaras de vídeo associadas, dos canais de tiro de superfície do
MW08 e ainda dos TDS (Target Designator Sight) instalados nas asas da
ponte, posiciona, comanda e controla as armas referidas.
O DDWCS conjuntamente com o STACOS constitui o “Sistema de Comando e Controlo de Armas e Sensores” – o SEWACO
– podendo, num modo degradado de funcionamento deste, assumir o
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DDWCS algumas das funções que normalmente são efetuadas pelo
STACOS (sistema de gestão de dados táticos), nomeadamente o controlo do radar MW08 e a designação de alvos para os canais de tiro.
Resumindo, o DDWCS gere 4 canais de tiro, 2 utilizando o STIR AV
e STIR AR respetivamente, e os outros 2 utilizando os 2 canais de superfície do radar MW08, com vista à utilização da peça de 10mm e
míssil SEA SPAROW com os 2 primeiros e da peça de 100mm com os
2 segundos canais.
Para todo este trabalho tem o DDWCS 5 computadores ligados ao
“data bus” do SEWACO:
• 1 SMR-4 do WCC (Weapon Control Console);
• 2 SMR-MU das 2 SCC (STIR Control Console);
• 2 SMR-MU dos WIC (Weapon Interface Cabinet).
Os STIR são radares de seguimento e iluminação de alvos utilizando para a primeira função as bandas I e J (monopulse radar) e para
a iluminação a banda K (CW transmitter).
(3) - Armamento
• Peça de 100mm Mod 68 CADAM da Creusot-Loire. Peça francesa idêntica às instaladas nas fragatas classe João Belo e corvetas da classe Baptista de. Andrade, mas com a modificação CADAM o que lhe aumentou o ritmo de fogo para 80 disparos por
minuto, à custa do melhoramento do sistema de alimentação e de
recuperação do cano. A peça está integrada no sistema SEWACO
podendo efetuar-se o seguimento do alvo e controlo do tiro a partir dele. Para seguimento de alvo pode ser utilizado qualquer dos
radares STIR e ainda os 2 canais de tiro de superfície do MW08
para tiro de superfície.
• VULCAN PHALANX – sistema antimíssil de tiro rápido de defesa próxima com 6 canos rotativos e um ritmo de fogo de 3000
disparos por minuto. Completamente autónomo, contendo em si
o radar de pesquisa e de seguimento e pode funcionar de modo
automático.
• Mísseis SSM HARPOON – 2 estruturas de suporte para 4 “canister” cada. Mísseis “stand alone” contra alvos de superfície a
longa distância. O seu disparo é independente do sistema SEWA-
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CO, sendo a ligação a este fundamentalmente para efeitos de posicionamento do alvo, planeamento do perfil de voo e para medidas preparatórias de disparo.
• Mísseis SAM SEA SPARROW – 1 lançador com 8 silos. Mísseis “homing semi-ativo” contra alvos aéreos a curta e média distância completamente inserido no SEWACO, sendo o seguimento do alvo efetuado por qualquer dos radares STIR, sendo através
das antenas destes que é transmitida a emissão CW necessária ao
guiamento do míssil.
• Lançador de Torpedos – 2 lançadores triplos podendo ser utilizados os torpedos MK44 e MK46, sendo o seu lançamento
efetuado a partir do Centro de Operações em painel inserido na
posição da consola horizontal de BB. Embora completamente
desligado do sistema de comando e controlo de armas e sensores, este, em função do tipo de torpedo aconselha o momento de
lançamento tendo em conta a posição do submarino alvo ou do
“datum”.
Equipamento já conhecido da Marinha. Somente há a referir a
novidade do torpedo MK46 e a perigosidade do seu combustível propulsor, o “Otto fuel” que requer cuidados muito especiais em caso de
derrame ou incêndio.
(4) - Helicópteros
O navio está preparado para embarcar 2 helicópteros orgânicos
(“Super Lynx”), basicamente para a luta anti-submarina que podem
operar quer como sensor quer como arma. Estão equipados com radar
e sonar e podem lançar torpedos ou efetuar, até cerca de 100 milhas do
navio, operações de reconhecimento ou de obtenção de elementos de
alvos de superfície. É igualmente peça importante para operações de
SAR e de apoio logístico de pessoal ou material.
(5) - Equipamentos de contramedidas
• 2 conjuntos de 6 tubos de lançadores de “chaff s” (seduction) SRBOC MK36 Mod1. Também este equipamento está “off line” do
SEWACO, que no entanto fornece conselho de qual o bordo mais
conveniente para lançamento assim como o rumo de evasão.
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• 1 equipamento de contramedidas eletrónicas (ECM) inserido no
APPECS II AR 700EW e que possibilita efetuar o “jamming” a
radares das várias bandas. Pode funcionar associado ao ESM de
modo automático e ainda por comando e controlo do SEWACO.
• Sistema de desmagnetização que permite reduzir a valores mínimos a assinatura magnética do navio sendo a componente devida
ao rumo determinada e introduzida automaticamente através de
sensor existente no topo do mastro.
(6) - Sistema de Comando e Controlo
O “SEWACO”, como atrás já referido, constitui o sistema de Comando e Controlo de armas e sensores. Para além dos sensores, armas,
equipamentos de seguimento de alvos e controlo de tiro, é parte integrante dele, senão o seu principal elemento, o STACOS. Trata-se de um
NTDS (Naval Tactical Data System) que fornece o tratamento e atualização de toda a informação vinda dos sensores associados, sobre a situação
tática, permitindo então uma rápida avaliação pelo Comando da ameaça
e posterior decisão para controlo da situação e/ ou emprego das armas, o
que ele também, para algumas das armas, se encarrega de executar.

O Centro de Operações - STACOS
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(7) - Transmissão de dados táticos
Para a incorporação do navio em forças navais e operação de
aéreos torna-se indispensável a existência de sistemas que efetuem
a transmissão e receção de dados táticos. Para este efeito o navio
dispõe de:
• Link 11 – para ligação, em tempo real, entre NTDS de navios e
/ ou aviões;
• Link 14 – para transmissão de dados para terra ou para navios
que não possuam Link 11 ou NTDS;
• VESTA – para receção de dados transmitidos pelo helicóptero
em operação coordenada pelo navio.
Todos estes equipamentos funcionam comandados e controlados
pelo STACOS.
(8) - Equipamento para identificação de alvos
Para esta função o navio tem instalado o IFF MK12-Mode 4, também ele integrado no NTDS, fornecendo para os displays das consolas
a visualização da pergunta e resposta.
d - Sistema Integrado de Controlo das Comunicações
O Sistema Integrado de Controlo das Comunicações – SICC – é
um sistema de conceção e construção nacional, fornecido pelo grupo
CENTREL, que também produziu parte dos equipamentos. A versão
então instalada era a SICC II.
Com este sistema o navio tem capacidade de controlar remotamente, através do Centro de Comunicações (CC), todos os equipamentos
de transmissão e de receção de comunicações de bordo bem como a
sua atribuição aos diversos utilizadores. De igual modo todo o processamento e manuseamento de mensagens e circuitos de radio-teleimpressora é efetuado, quer no CC quer no Centro de Operações (CO). O
sistema é constituído por:
• Subsistema de supervisão e controlo com um microprocessador;
• Subsistema RATT com um microprocessador;
• 13 Recetores de VLF a HF;
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•
•
•
•
•
•

7 Transmissores HF;
1 Transmissor de MF / HF;
Teleimpressoras;
Equipamentos de cifra;
Multiacopoladores;
Antenas.

O mesmo sistema integrado permite ainda estabelecer e gerir as
comunicações internas no navio, entre 45 locais diferentes, através de
igual número de comandos áudio que podem ser ligados entre si, ponto
a ponto ou em conferência.
No âmbito das comunicações com o exterior, mas não integrados
no SICC, o navio possui ainda:
• Transreceptores de emergência / socorro (MF / RF);
• Transreceptores de VHF de banda baixa (alguns “man pack”);
• Transreceptores de VHF de banda marítima;
• Transreceptores de VHF para comunicações com aéreos;
• Telefone submarino TUUM 2D;
• Fac-simile meteo NAGRAFAX (receção através de 1 RX dos 13
acima apontados).

O Centro de Comunicações
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e - Equipamentos de apoio à navegação
• Sistema de navegação MNS 2000 que permite utilizar as redes
de posicionamento por meios eletrónicos STANAV, LORAN C,
OMEGA, DECCA e ainda está preparado para receber a rede GPS.
• Piloto automático “NAUTO PILOT”.
• Radiogoniómetro de HF e VHF – TAYO.
• Sonda – VE-59C ELAC.
• Anemómetro.
• Agulha magnética – T-12ª.
• Odómetro – CHERNIKEEF.
• Referência vertical – ANSCHUTZ.
• Girobússola com 8 repetidoras – ANSCHUTZ – Standard 45.
• Radar de navegação KH 1007 (repetidoras na ponte e no CO).
• Mesa de Registo SPL-182 (no CO).
Nota: os últimos 5 equipamentos acima indicados estão ligados ao
NTDS fornecendo a informação respetiva.
f - Sistema de propulsão
O sistema de propulsão no navio é CODOG – “Combined Diesel
or Gas”, com duas linhas de veios cada uma constituídas por:
• Motor Diesel MTU de 3250 KW (4328 BHP);
• Turbina a gás LM 2500 de 19710 KW (26250 BHP);
• Caixa redutora RENK;
• Hélice de 5 pás de passo regulável – ESCHER-WYSS, pesando
cerca de 11 ton e com um diâmetro de 4,20 mt.
O navio tem 2 casas de máquinas, sendo a das turbinas a vante e a dos
motores a diesel a ré. Motores e turbinas encontram-se contentorizados.
Os veios mantêm-se sempre em rotação, rodando ambos no sentido do meio do navio. A velocidade baixa a rotação dos veios mantém-se
constante, alterando apenas a inclinação das pás dos hélices (passo).
A propulsão do navio é conduzida e controlada a partir da “Central de Máquinas” (MCR) através do NAUTOS, sistema computorizado
que gere também a produção e distribuição da energia elétrica assim
como monitoriza e controla diversos equipamentos com interesse para
a plataforma como sejam ventilação, circuito de incêndios, sistema de
esgoto, sistema de combate e deteção de incêndios, etc.
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O controlo da propulsão no MCR - NAUTOS

O controlo da velocidade poderá igualmente ser efetuado diretamente da ponte.
g - Sistema de produção e distribuição de energia elétrica
O navio dispõe de 2 casas de auxiliares, uma vante e outra a ré,
cada uma com 2 alternadores de 775 KVA acionados por motores Diesel MTU. As necessidades máximas do navio são satisfeitas pela energia produzida por 2 dos geradores.
O navio dispõe de conversores e transformadores para que possa
utilizar os seguintes tipos de corrente elétrica a partir dos 440V / 60 Hz
produzidos pelos geradores:
• A 60 Hz – 115V e 220V (só disponível na enfermaria);
• A 400 Hz – 440V e 115V;
• Em DC – 24V (emergência) e 28V (helicópteros).
A distribuição da energia é feita através de cabos principais que
correm ao longo de todo o navio, por BB e EB, abaixo da linha de água
no fundo do navio, chegando a energia a cada compartimento por derivações verticais. O tal esquema corresponde uma maior segurança face
ao resguardo dado aos cabos principais.
Todo o funcionamento deste sistema é controlado do MCR através
do sistema NAUTOS.
Como números estatísticos podem-se apontar que, para o sistema
de iluminação, existem 1785 armaduras e 518 tomadas o que pode dar
uma ideia da dimensão da rede de distribuição de energia a bordo.
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h - Sistemas de Limitação de Avarias
Como atrás já foi referido este navio encontra-se dividido em 12
(doze) secções estanques de desenvolvimento vertical, constituindo 10
(dez) delas uma cidadela, ou seja, podem manter-se completamente isoladas do exterior.
A ventilação da cidadela é efetuada por 9 módulos de ventilação de
distribuição vertical que, para além de filtrarem o ar vindo do exterior,
condicionam-lhe a temperatura e o grau de humidade e efetuam a sua
reciclagem mantendo uma sobrepressão de 5 mbar.
Sobrepondo-se a esta conceção de construção será ainda de referir
que os encanamentos principais da água salgada para combate a incêndios e do esgoto dos alagamentos correm no fundo do navio, ao longo
deste, com derivações verticais para as diversas secções.
Tais caraterísticas dotam o navio de grande resistência a acidentes
pois permitem isolar qualquer das secções danificadas, continuando todas
as outras a poderem utilizar normalmente a energia e circuitos de água e
esgoto assim como manter a ventilação e proteção NBQ adequada.
Na área da limitação de avarias indicam-se os seguintes subsistemas de:
• Deteção e alarmes de incêndio;
• Combate a incêndios por água salgada (com 9 bombas principais), por halon, por espuma e por pó químico;
• Esgoto (com 3 bombas principais);
• Alagamento de paióis por “sprinklers”;
• Deteção e alarmes de alagamentos;
• Deteção de radiação nuclear;
• Descontaminação radioativa.
Todos estes sistemas são controlados e comandados da Central
LA, situada na MCR (Central de Máquinas) utilizando também para tal
o sistema de comando e controlo da plataforma – NAUTOS.
i - Outros sistemas
Será ainda de referir a existência dos:
• Sistema de tratamento de esgotos e lixo efetuando:
- Tratamento dos efluentes;
- Separação do óleo da água nos esgotos dos porões;
- Tratamento do lixo com posterior compactação.
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 que permite afirmar ser esta fragata um “navio verde” pois o
O
navio só despeja no mar produtos não poluentes, desfazendo-se
dos restantes nos portos para recipientes apropriados.
• Sistema de produção de água doce, através de 1 dessalinizador por
osmose inversa e de 1 vaporizador destilador que, no seu conjunto,
garantem uma produção diária superior a 30 ton de água doce;
• Sistema de estabilizadores de balanço BB-EB constituído por uma
aleta a cada bordo (com cerca de 5,6 m2 de área e 2,6 tons de peso)
e movidos por sistemas hidráulicos independentes sendo o seu movimento autocontrolado através de elementos retirados de um giroscópio de eixo vertical e do odómetro. Possibilita uma redução de
balanço transversal, à velocidade de 20 nós, até de 90%;
• Sistema de comunicações internas através de:
- Uma rede telefónica (98 aparelhos) com possibilidade de,
através da central, ligação a redes telefónicas em terra;
- Um conjunto de telefones de indução, havendo 154 tomadas
para a sua ligação;
- Um sistema de distribuição de som e vídeo com o qual é possível a sua distribuição, por várias áreas do navio (com possibilidade de seleção destas), quer captado nas antenas respetivas quer provenientes de reprodutores de vídeo e som. Para
tal existem espalhados pelo navio 88 altifalantes e aparelhos
de TV na Camarinha, Câmaras de Oficiais e Sargentos e nos 2
refeitórios de Praças;
- O ETO – difundindo Ordens e Alarmes através do circuito de
distribuição de som.
• A capacidade logística e de armazenagem é significativa:
- O navio está preparado para transportar cerca de 33 toneladas
de mantimentos secos e frescos, tendo uma excelente capacidade de armazenagem em ambiente refrigerado e congelado
tendo para tal câmaras para carne (-20º), para peixe (-18º),
para pão (4º), para bebidas (4º), para vegetais (4º) e uma de
serviço diário, totalizando cerca de 80m3;
- O navio foi dotado de tanques de vinho (por exigência portuguesa), em aço inoxidável, para armazenamento de 4500
litros de vinho que mais tarde foram postos fora de operação
por se ter manifestado a sua desadequação;
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- No navio existem 23 paióis, onde são armazenados os sobressalentes de bordo (para 60 a 90 dias) assim como diversas
oficinas devidamente equipadas.
• O navio está dotado de um “centro de documentação” baseado em
sistema informático e que serve de base às ações de manutenção.
j - Alojamentos
Os alojamentos de Comandante, Oficiais, Sargentos e Praças, situam-se na área central da estrutura e distribuem-se pelos pavimentos 01,
1, 2 e 3. A camarinha do Comandante (camarote, casa de banho, copa,
escritório e salote) encontra-se no pavimento 01, por vante do Centro
de Operações e da escada de acesso à Ponte. Os Oficiais alojados em
camarotes simples (Imediato e Chefes de Departamento) e camarotes
duplos, no pavimento 1, a vante, onde também se situa a câmara de oficiais e respetiva copa. Os Sargentos alojados em camarotes, de 4 ou de
8 camas, situados no pavimento 2 e as Praças alojadas em cobertas, que
variam entre as 9 e 18 camas, situadas no pavimento 3. No pavimento
2 situam-se a câmara de sargentos, a ré da cozinha, e o refeitório e uma
sala de convívio das praças por vante.
O Serviço de Saúde dispõe, a meio navio, no pavimento 2, uma ampla instalação composta por enfermaria e sala de cirurgia, sendo que, em
caso de necessidade, estão preparadas duas enfermarias de emergência.

3. MODERNIZAÇÕES
A descrição atrás efetuada corresponde ao equipamento dos navios
conforme eles foram entregues. Ao longo dos 25 anos da sua existência as esperadas e anunciadas modernizações não aconteceram ao nível
do necessário, nomeadamente no que respeita a sensores e sistemas de
comando e controlo, por manifesta falta de capacidade financeira disponibilizada nos orçamentos da Marinha.
Todavia, alguma coisa foi melhorada. A começar pelo aumento da
capacidade de alojamento para acolher todo um “staff” dum comando
de força embarcado assim como para adaptar os navios ao alojamento
de membros da guarnição femininos. No que respeita a melhoramentos
em equipamentos e sistemas será de referir:
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• Modernização no sistema CIWS “Vulcan-Phalanx” para aumento do ritmo de tiro e para tiro de superfície e introdução de eletroótico de visão noturna;
• Modernização no sistema do míssil “Sea Sparrow” para melhoria de guiamento a baixa altitude e no modo superfície-superfície;
• Modernização no sistema do torpedo MK46 para atuação em
águas pouco profundas;
• Alterações de “hardware” e “software” na direção de tiro
(DDWCS) para melhoria da eficácia no disparo para alvos de
superfície e introdução de câmaras de visão noturna;
• Alterações no Sonar AN/SQS 510 para melhoria na capacidade
de processamento e análise de informação;
• Instalação de AIS, ECDIS (e WECDIS), comunicações por satélite e redes estruturadas de dados, permitindo a exploração a
múltiplos sistemas de informação e ferramentas de Comando e
Controlo (p. ex. MCCIS);
• Instalação de capacidade de visão noturna nos TDS (equipamento de designação de alvos da direção de tiro) e no sistema CCTV
(circuito fechado de TV);
• Substituição das girobússolas;
• Substituição da consola Radar KH1007 para modelo com capacidade ARPA e na qual passou ser possível receber, em alternativa,
a imagem do radar DA08;
• Instalação de peças Browning 12,7 para defesa próxima;
• Instalação de equipamentos de comunicações táticas com unidades em terra;
• Instalação do Sistema SINGRAR (Sistema Integrado de Gestão
da Reparação de Avarias) para melhoria da gestão da “batalha
interna”. De salientar que este sistema é de conceção e desenvolvimento da Marinha Portuguesa;
• Substituição dos conversores de 400HZ;
• Reestruturação da rede DATA BUS – MICE DIAL e substituição
da Network Monitor;
• Foram modernizações de pouca monta mas que permitiram uma
melhoria significativa no desempenho operacional dos navios,
nomeadamente, aumentando a sua capacidade de defesa e da sua
integração em forças navais.
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Cap IV - PREPARAÇÃO
PARA A RECEÇÃO
1. A ESTRUTURA DA GUARNIÇÃO DAS
FRAGATAS DA CLASSE VASCO DA GAMA
- O SEU PROCESSO E DESENVOLVIMENTO
O processo de estudo e de preparação da estrutura da guarnição
de um navio novo e moderno é um desafio complexo, pois nele convergem muitas variáveis de diferente natureza operacional e logística,
de acentuada multidisciplinaridade nas relações que levantam e a que
tem que ser dada resposta. No caso das fragatas da Classe Vasco da
Gama, que foram os navios mais modernos e tecnologicamente mais
avançados que a Marinha teve no início dos anos noventa do século
XX, a questão colocava-se com muito maior acuidade, uma vez que
se passava do ciclo do mecânico e do analógico para o ciclo do digital e do automático, ao mesmo tempo que crescia a complexidade
que se estendia a tudo o que era plataforma ou navio, arma, sistema
ou equipamento. O processo não poderia ser fácil e a forma como se
desenvolveu, e que neste texto se aborda, é elucidativo desta nossa
afirmação.
É este o tema sobre o qual nos iremos debruçar na especificidade
e no detalhe possível, passados quase trinta anos sobre a data de assinatura do contrato de construção dos novos navios, que sucedeu em
junho de 1986. Fá-lo-ei, descrevendo o processo e o seu desenvolvimento, por vezes sem ignorar a própria intervenção pessoal, porquanto, no âmbito do Estado-Maior da Armada (EMA) e da sua 1ª Divisão,
então designada de “Organização e Pessoal”, foi a nós enquanto seu
adjunto (D 132) que foi cometido o estudo da “Estrutura da guarnição das Fragatas da Classe Vasco da Gama”.
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O nosso envolvimento no processo resultou certamente da nossa
experiência adquirida enquanto Oficial Imediato do N.R.P. Comandante Sacadura Cabral entre fevereiro de 1977 e junho de 1979,
quando o navio esteve atribuído à Força Naval Operacional Permanente, vulgo FORNAVOP. Esta força tinha por principal missão, depois da retração do chamado dispositivo africano, agregar de modo
permanente os navios, em especial as fragatas e as corvetas e, entre
outros objetivos, fazer o ajustamento das suas estruturas organizativas
internas a um novo tempo e a um novo espaço de vivência e intervenção operacional.
Foi um trabalho interessante que envolveu muita gente, quer nos
navios quer no Estado-Maior da Força, no qual tivemos a oportunidade de participar, através da coordenação e operacionalização da
atualização e uniformização dos detalhes das fragatas da Classe Comandante João Belo, da sua organização interna e respetiva coleção
de Instruções Permanentes (IP). Depois, no exercício do comando da
corveta General Pereira d´Eça entre 1982 e 1984 foi-nos igualmente
possível conceber e delinear um novo detalhe para o navio, o qual,
após o período experimental da ordenança e da verificação do mérito
e eficácia da solução organizativa adotada – “bordadas desdobradas”
– foi decidido pelo então Comandante Naval Vice-almirante Elias da
Costa estendê-la, em uniformização, aos outros navios da Classe João
Coutinho.
De registar ainda, nesta pequena introdução, e por curiosidade,
que no decurso deste meu comando tive, igualmente, a oportunidade
de, em 1983, e em companhia da corveta Oliveira e Carmo, então
comandada pelo CTEN Mendes Cabeçadas, realizar uma viagem de
instrução da Escola Naval tendo Kiel, na Alemanha, sido um dos portos visitados.
Durante a estadia em Kiel o Comandante do agrupamento de navios (CTU) que era o CFR Sá Vaz e os comandantes das duas corvetas
foram convidados a visitar os estaleiros navais da Blohm&Voss em
Hamburgo, onde lhes foi oferecido um almoço e a participação num
briefing de natureza técnico-publicitária, tendo a “Administração”
dos estaleiros, presente em peso, apresentado na circunstância o seu
conceito de construção de fragatas do tipo MEKO.
Não se ficaram por aqui os alemães e para nosso espanto revelaram serem estes os navios que em sua opinião a Marinha de Guerra
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Portuguesa (MGP) viria a construir num futuro muito breve, afastando os “incrédulos” comandantes da ideia que nessa altura, ainda perpassava na abita de que a escolha nacional viria a recair nas fragatas
holandesas da classe Kortenaer.
Foi este, pois, o nosso primeiro contacto com as fragatas alemãs
do tipo MEKO, numa altura em que nos encontrávamos longe de visualizar o envolvimento que no futuro viríamos a ter em tão importante e
revolucionário projeto de “transformação” da Marinha Portuguesa e de
renovação da sua esquadra.
Terminado o comando, em 21 de agosto de 1984, apresentámo-nos
no EMA e na 1ª Divisão – onde, de acordo com o seu Chefe, o então
CMG Sarmento Gouveia, assumimos, como responsabilidades primárias, o “pensar a Marinha do futuro” e, em particular, as “necessidades”, os “quadros”, as “carreiras” do pessoal e respetivas novas
“estruturas de classe de oficiais, sargentos e praças”, mas também
as “estruturas de guarnição dos navios” bem como demais matéria
correlativa.
Isto é, um mundo novo de atribuições e, por certo, de algumas e
bem grandes preocupações. De realçar que, na oportunidade, decorriam já na Divisão, entre outros estudos de enorme impacto e relevância, a elaboração do “Estatuto dos Militares das Forças Armadas” (na
sua 1ª versão) e o não menos relevante estudo da “reestruturação dos
serviços de bordo” (RSB), o qual, já se encontrava, inclusivamente,
em fase de experimentação, a bordo, na recolha de comentários e sugestões.
Trabalho era, pois, “coisa” que não faltava, quando, no dia 10 de
julho de 1986, praticamente em cima da data de assinatura do contrato
de construção dos navios da futura Classe Vasco da Gama, o então “Gabinete de Coordenação do Programa das Novas Fragatas” (GCPNF)
remeteu ao EMA para os usuais “efeitos considerados convenientes”
uma sinopse funcional e uma “estrutura da guarnição” dos navios que
o consórcio alemão lhes fizera chegar.
No fundo o que aquele gabinete pretendia era que o EMA assumisse a “estrutura da guarnição” dos navios, assim como o seu “conceito
de manutenção” e perfil de “utilização operacional”, tudo matérias que
caberiam a esse órgão estudar e definir e que, no seu entendimento, já
estariam em fase adiantada de desenvolvimento.
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O documento em causa, designado por “Manning – Analysis of complement”, foi, assim, distribuído ao Adjunto D 132 e cedo se concluiu que,
apesar de se tratar de uma interessante base de análise, um tal documento
era falho de muitos e importantes aspetos que, só por si, não resolveria o
problema de fundo, da estruturação da guarnição das Fragatas MEKO.
De qualquer modo, não deixou de ser considerado como peça importante do respetivo dossier e do conjunto de ações concretas que nesse âmbito, e desde então, foram sendo desenvolvidas pela Divisão como
propósito de dotar a Marinha e a nova classe de navios de uma adequada “estrutura da guarnição”, entendida ela como o racional primeiro e
mais relevante da sua “lotação” (e detalhe) e que, por isso, haveria que
conceber e delinear com todo o critério, profundidade e acerto.
Desde logo, e pautando o ritmo, entendeu-se por bem diligenciar
a conceção de uma “metodologia” de trabalho que, envolvendo a Marinha e diversos dos seus organismos técnicos especializados, numa desejada e estreita relação interdepartamental, pudesse, sem comprometer
o seu regular funcionamento, conduzir a uma definição prévia e concertada das políticas sectoriais de “operação”, “manutenção”, “utilização”
e de “logística de abastecimento e apoio” que, a montante, logicamente,
seriam as influentes determinantes da estrutura da guarnição dos novos
meios e da sua lotação e detalhe.
Neste quadro de entendimento seria indispensável desencadear um
processo centralizado de colheita sistemática de dados que viabilizasse
o estabelecimento concertado daquelas mesmas políticas, determinando e definindo por antecipação:
• No tocante a operação, as posições de operação de todos os sistemas e equipamentos do navio e os requisitos e aptidões mínimas
necessárias ao cabal desempenho das inerentes funções;
• No âmbito da manutenção, as ações de manutenção (preventiva
e corretiva) a empreender para a totalidade dos sistemas e equipamentos, bem como os requisitos e aptidões mínimas à sua adequada execução;
• No que se refere a utilização, as “tarefas-tipo” passíveis de serem realizadas em simultâneo, tendo em conta a missão do navio
versus regimes de prontidão estabelecidos (como por exemplo,
seriam, as manobras de Fundear, de Reboque ou mesmo Reabastecimento, etc.), as posições a ocupar na eventualidade e os
respetivos requisitos e aptidões mínimas necessárias ao efeito;
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• No domínio da logística de abastecimento e apoio, a orgânica do
abastecimento e apoio interno e as correspondentes indicações de
pessoal a atribuir.
Cumpridas estas fases, ditas precedentes, estariam reunidas as
condições de base conceptual e técnica para com rigor e fundamentadamente (i) estabelecer o anteprojeto de lotação; (ii) verificar o binómio
“quantidade-qualidade” tendo em conta as posições a preencher e as aptidões mínimas que eram requeridas; (iii) determinar a “estrutura da guarnição” em função da organização de bordo e da panóplia de condições,
estados e graus de prontidão para combate regulamentados e em vigor;
(iv) definir o modo e a forma como a guarnição, no todo ou nas partes
suas componentes, se pode e deve harmoniosamente expandir e articular.
Davam-se ainda os primeiros passos na aprovação desta metodologia, que pressupunha igualmente a criação de um Grupo-Tarefa, a
liderar pelo Superintendente dos Serviços do Material (SSM) e de que
faziam parte representantes do EMA, da Superintendência dos Serviços
do Pessoal (SSP), do GCPNF, e que nunca chegou a reunir, e já aquele
GCPNF informava o EMA, em 30 de julho de 86, de que se iniciara, em
termos contratuais, o “Refinement Period”.
Isso subentendia a necessidade de haver que gizar e definir, entre
outros aspetos, e formalmente, o “Conceito de Manutenção”, o “Conceito
Operacional” e as “Missões principais” a cometer aos novos navios e,
bem assim, no que a pessoal diretamente respeitasse, urgia conhecer os
quantitativos totais relativos ao número de oficiais, sargentos e praças,
a fim de se poder concluir, em tempo oportuno e sem gravosas implicações, note-se bem, o arranjo geral dos navios e a inerente atribuição de
espaços para alojamento, câmaras, refeitório e instalações sanitárias.
Colocada a questão nestes termos incompreensíveis de celeridade entendeu-se dever proceder a uma análise mais profunda e de especialidade
do documento de Manning recebido em 10 de julho e concluiu-se que, entre outros aspetos de cariz mais negativo, uma guarnição de 153 elementos,
como a que foi apresentada pelos alemães de 23 oficiais, 88 Sargentos e
42 Praças, dos quais 16 deles se destinavam exclusivamente ao serviço de
voo, seria um número, curto e escasso, em pelo menos 27 ou 28 elementos.
Na realidade, com menos de 181 homens de guarnição seria difícil,
dentro dos parâmetros mandatórios de “flexibilidade” e de “custo-efi-
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cácia”, responder cabalmente às exigências de conceito, uso e costume
em vigor na MGP, no fundo, acautelar e cumprir, como se impunha, a
regulamentação nacional em vigor e constante da Ordenança de Serviço Naval (OSN), das Instruções Operacionais da Armada (IOA) e das
Instruções Logísticas da Armada (ILA).
Porém, na sequência de uma reunião havida entre o GCPNF e o
consórcio alemão, um mês depois, no dia 8 de agosto de 1986,chegou
ao conhecimento do EMA que se tornava necessário, em próxima reunião (35ª Semana) estabelecer e definir o tal número “mágico” de Oficiais, Sargentos e Praças que deveriam ser alojados nas novas fragatas,
a fim de se dar continuidade aos estudos de construção naval inerentes e
a um mais detalhado “Plano Geral das Instalações”. De notar, uma vez
mais, a urgência implícita alemã a inviabilizar, na prática, a prossecução criteriosa da metodologia de trabalho, considerada pelo EMA como
de grande utilidade e imprescindível ao efeito.
Deste modo, decidiu-se que, pelo menos, ao nível deste organismo, se deveriam concertar posições e com esse espírito e determinação
foi possível não só antecipar um modelo de “estrutura de guarnição”
como, em decorrência, confirmar, ainda que incompletamente, o quantitativo de 181 elementos, como sendo o número total de elementos da
guarnição do novo navio e a agrupar da seguinte maneira: 23 Oficiais,
47 Sargentos (sendo 27 1SAR e 2SAR) e 111 Praças o que suplantava
significativamente os números alemães.
Este quantitativo permitiria, inclusivamente, articular, de forma
balanceada, por duas bordadas e quatro quartos (ou divisões) o total
da guarnição e, dentro desta lógica, a sua componente de “equipagem”
(não considerando os helicópteros, respetivas tripulações e o número
de sargentos do navio), ao perfazer um conjunto de 108 homens, o que
permitiria disponibilizar pelos grupos de quarto (ou serviço) 27 a 28
elementos, como era pretensão portuguesa.
Adicionalmente, este quantitativo representava também o mínimo
suficiente para que se assegurasse em 5º Grau de prontidão para Combate (PC 5) as diversas escalas de serviço, bem como, em 2º, 3º ou 4º
Graus de prontidão para combate (PC 2; PC 3; PC 4), as “manobras de
fundear e, ou suspender”, a “manobra da embarcação” e, ainda em PC
2, a realização de um reabastecimento vertical, ou mesmo, de um “reabastecimento horizontal” – condição II – navio recebedor de sólidos
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– e com algum pessoal mais de reforço (pouco), até, a mais exigente
condição III, de navio recebedor de combustível.
Perante este quadro de constatações, de cariz algo preliminar (a
Marinha técnica ainda não se tinha pronunciado), o EMA, e, concretamente, o então CALM Moreira Rato, o SUB-CEMA, em finais de
agosto de 1986, ainda que com carácter informal, atentas as limitações
com que se havia trabalhado, informou o representante na Alemanha
do GCPNF, o CMG ECN Xavier Cabrita, de que 181 seriam, numa
primeira estimativa, o número de elementos da guarnição do navio português que, de acordo com a respetiva categoria militar, deveriam ser
agregados em blocos de 23 Oficiais, 47 Sargentos (27 1º Sargentos e 20
2º Sargentos) e 111 Praças.
Dois meses mais tarde, em 27 de outubro de 1986, considerando que o limite máximo estabelecido pelos alemães, sem acréscimo de
encargos, seria de 184 lugares de alojamento, conforme comunicação
entretanto prestada pelo GCPNF, o EMA veio a informar este mesmo
gabinete que a sua distribuição por categoria de pessoal deveria atender, então, aos seguintes quantitativos: 26 Oficiais, 47 Sargentos e 111
Praças.
No entanto, no dia 19 de dezembro de 1986, um novo Documento
de Manning do consórcio foi recebido, o qual pouco ou nada adiantava
em relação ao anterior a não ser a circunstância, grave, de reduzir em 5
unidades mais o total de 153 elementos que do antecedente os alemães
vinham indicando como seu número para a guarnição dos navios. Com
efeito, se 153 já era um número insuficiente para as necessidades do
“nosso” navio, do navio português, os 148 elementos agora mencionados, fazendo perigar ainda mais a consecução desse nosso propósito,
viriam, por isso, a ser considerados pelo EMA, e de forma veemente,
como de todo inaceitáveis.
De facto, perante um tal posicionamento, tornava-se mais do que
evidente de que a evolução deste dossier era deliberadamente inexistente
e a vontade em modificar uma tal postura alemã era vincadamente nula.
Tanto assim era que, logo no início do novo ano, em 6 de janeiro
de 1987, o GCPNF, preocupado, porque era patente a intransigência
alemã em aceitar os números veiculados pela MGP, retoma a temática e
informa que havia sido estabelecido como data limite para a introdução
de alterações ao arranjo geral do navio o dia 31 de janeiro de 1987. Pro-
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pugnava o gabinete que deste modo a Marinha fixasse até aquela data
a estrutura da guarnição dos navios e definisse de uma vez por todas o
seu número de oficiais, sargentos e praças.
Perante uma tal imposição, o EMA respondeu que pelo facto de
não terem surgido quaisquer elementos adicionais, antes pelo contrário,
a posição que anteriormente havia sido por si assumida em 27 de outubro de 1986 em nada se poderia alterar.
Este, pois, foi o clima de total impasse e bloqueio que se vivia, pelo
que foi entendido vantajoso que, pelo menos, no âmbito do EMA, e uma
vez mais, ao seu nível, se aperfeiçoassem os modelos que vinham sendo concebidos e trabalhados. Nesse sentido aprofundaram-se os estudos
comparativos com modelos de outros navios similares e de outras marinhas, trocaram-se impressões com camaradas com experiência recente de
Estado-Maior da Força da NATO no Atlântico – STANAVFORLANT – e,
concomitantemente, durante o primeiro trimestre de 1987, desenvolveram-se vários estudos afins e complementares, nomeadamente de “necessidades”, “quadros” e “carreiras”, imprescindíveis a uma melhor contextualização do assunto e da sua adequada e exequível solução. O propósito
era avançar nesta matéria e, designadamente, numa outra vertente, qualitativa e mais expandida, que ainda estava pouco explorada, detalhando,
de forma talvez mais pragmática e consertada, a sua própria prossecução.
Foi-se mesmo mais fundo nesta nova linha de ação e introduziram-se
no modelo algumas adaptações, refletindo nele a nova estrutura de classes de Sargentos e Praças, entretanto por nós estudada e concebida e
já em linha, sublinhe-se, com o anteprojeto de estatuto militar que a
Divisão vinha paralelamente aprontando.
Sequentemente foram as divisões do EMA (3ª – “Operações”, 4ª
– “Material e Logística” e 6ª – “Comunicações”) solicitadas a pronunciarem-se tecnicamente sobre a temática e ajustados foram, em conformidade, e pontualmente, os modelos utilizados.
De seguida, o assunto foi remetido às SSP e SSM a fim de colher
aí as respetivas opiniões técnicas e, no fundo, envolver a Marinha, no
seu todo, num processo que a todos, obviamente, deveria convocar
e comprometer. As respostas, porém, não foram animadoras e, muito
menos, proporcionadoras do desejado compromisso e envolvimento.
De facto, tanto a SSP como a SSM não entenderam possível dar, então,
qualquer informação válida sobre a matéria.
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Estávamos em outubro de 1987 e o bloqueio anteriormente referenciado em nada se alterara, antes se agravara sendo o impasse total
e manifesto. A Marinha encontrava-se, no que respeitava a novos dados, praticamente na mesma situação em que estava um ano antes, em
agosto de 1986, quando houve necessidade de inicialmente aproximar
e definir o número de alojamentos do navio.
Que fazer então para ultrapassar esta difícil situação envolvendo a
Marinha e o consórcio numa diferente e pretendida postura de aproximação?
Esta, pois, era a grande questão.
Com o propósito de a ela se responder foi possível, depois de algumas diligências, nos primórdios de dezembro de 1987 e em reunião
de Chefes de Divisão, definir as seguintes como linhas de ação então
mais prementes e mais relevantes: (i) fornecer ao consórcio MEKO
os elementos adicionais indispensáveis à revisão da anterior sinopse e
solicitar a produção de uma nova Station List; (ii) desencadear, com a
participação ativa da SSM, da SSP e da Missão de Construção das Fragatas Vasco da Gama (MFVG), entretanto constituída, a identificação
das posições de operação a guarnecer nos diferentes graus e estados de
prontidão dos navios e, bem assim, o número do pessoal-chave, do Key
Personnel da área da manutenção.
Ficou, ainda, decidido que estas ações – concorrentes no mesmo
objetivo – implicariam a tomada de iniciativas que garantissem a sua
rápida progressão e eficácia, no que respeitava, por exemplo, aos contactos a desenvolver externamente com o consórcio e, internamente,
o grande objetivo ia mesmo no sentido de os Vice-almirantes SSM e
SSP e de o Vice-almirante Chefe da recém-criada MFVG garantirem a
participação ativa dos organismos sob sua dependência nas tarefas de
identificação anteriormente referidas, seguindo-se um processo de trabalho que, de modo pragmático, evitasse a indesejável burocratização.
Foi assim que a nível interno da Marinha foi possível reunir no
EMA, entre dezembro de 1987 e janeiro de 1988, em escassos 15 dias,
separadamente e, por afinidade de departamentos técnicos – Operações, Propulsão e Energia, Armas Eletrónica e Logística – os repre-
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sentantes das correspondentes Divisões do EMA e dos organismos
afins, dependentes da SSP (DSP, DSS, DSP1 e 2, DSIT, EET, EIC,
EMQ, EAB, EAN, EAS, ECO), da SSM (GABEST, DSM, DA), da
SSF, do CNC (EM e CITAN) e da MCFVG, com o propósito de bem
fundamentar, nas suas linhas mestras de enquadramento, de conceito e
filosofia, a organização geral e estruturada da nova classe de navios, a
aproximação quantitativa e qualitativa do seu efetivo e, tudo isto, com
base no modelo e projeto de estrutura e detalhe por nós idealizado e
que com pragmatismo evidente vinha sendo aperfeiçoado.
Para o efeito, preparam-se estas importantes reuniões, já de acordo com o novo arquétipo de organização departamental e fácil foi perceber e constatar que, salvo um ou outro pormenor ou minudência, o
modelo de estrutura e projeto de detalhe apresentados tinha sido criteriosamente bem idealizado e por isso por todos os representantes presentes tecnicamente aceite e validado.
Também a nível externo, as coisas evoluíram no prosseguimento
das linhas de ação estabelecidas, tendo sido possível à MCFVG acordar com o consórcio, em 05 de fevereiro de 1988, a realização, em
Hamburgo, no período de 24 a 28 de fevereiro, de um conjunto de
reuniões sobre a “Estrutura e efetivos da guarnição das FFGH Vasco
da Gama” e em que participámos na qualidade de delegado da EMA.
Como orientação expressa para esta missão fora determinado pelo
CALM SUB-CEMA que ao nosso nível, e no âmbito da Delegação
Portuguesa que integraria, diligenciasse a afetação aos navios da nova
classe de uma guarnição de 180 Homens – 23 Oficiais, 47 sargentos e
110 Praças, um número que, entretanto, em 19 de fevereiro de 1988, a
Marinha Portuguesa tinha acabado de assumir como sendo de facto o
número mais adequado.
As reuniões, sob a orientação do CMG ECN Xavier Cabrita, com
quem previamente houve oportunidade de falar e devidamente situar
e envolver, decorreram na generalidade de forma satisfatória, uma vez
que no final permitiram atingir os objetivos que haviam sido delineados, pese embora alguns obstáculos colocados, de início, e ainda, pela
delegação alemã, como não podia deixar de ser.
Na especialidade e, perante um posicionamento alemão reiteradamente pouco flexível, difícil seria prosseguir nesse ambiente e postura
os objetivos nacionais que haviam sido estabelecidos, uma vez que o
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modelo de prontidão para combate português, ao assentar num outro
quadro de princípios e conceitos balizadores, nomeadamente, no aspeto de ser o 2º Grau e o regime de Bordadas (e o seu desdobramento em
quatro quartos) a condicionar determinantemente a grelha de prontidão para combate, distanciava-se bastante da proposta que vinha sendo
veiculada pelos alemães.
Apesar do ambiente e da controvérsia vivida, mas cientes que estávamos da bondade do nosso projeto, aproveitámos para esclarecer
assertivamente os alemães deste pro-maior do nosso modelo, bem diferente realmente do deles, o qual radicava, do nosso ponto de vista,
numa grelha conceptual um tanto ambígua, pois tinha por base, apenas
a anterior experiência que o consórcio havia tido com a Marinha turca e
alguma influência, de cariz teórico-técnico de origem norte-americana.
Esclarecidos que ficaram da ossatura filosófico-concetual do sistema-navio português e dos números que ela própria carreava, depois
de proceder a alguma experimentação informática, a delegação alemã
acabou por informar ser tecnicamente possível prosseguir nos termos
assumidos pela delegação portuguesa para aquele que viria a ser o
nosso navio. No entanto, isso representaria mais tempo e por certo
mais despesa cujo pagamento haveria que entretanto considerar e saber
acautelar e cabimentar.
Após alguma discussão foi também este obstáculo da “despesa”
ultrapassado e de imediato se deu início a um conjunto de outras reuniões, estas de cariz mais técnico e especializado e onde a representação
portuguesa ficou inteiramente à nossa responsabilidade.
O propósito era proceder à operacionalização por parte dos alemães e com a nossa presença e apoio (e durante um longo fim-de-semana) toda a nova metodologia e, em detalhe, descrever e especificar
uma outra Station/Function List, devidamente ajustada à idiossincrasia
portuguesa e aos seus termos de referência, e com ela possibilitar a
reconversão prática e conforme do documento de Manning que, no dia
19 de dezembro de 1986, o consórcio havia apresentado.
Num primeiro tempo, o ajustamento teve a ver com a passagem à
linha do modelo de prontidão para combate nacional e, num segundo
tempo, com a nova compartimentação orgânica já delineada, em conformidade com a nova doutrina de departamentalização dos serviços
técnicos de bordo que, entretanto, tinha sido aprovada em 07 de janeiro
de 1988 pelo próprio ALM CEMA.
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Nestas circunstâncias de abertura e finalmente de franca colaboração alemã, foi possível ultimar e arrolar de vez, a guarnição do navio
e fazê-lo, quantitativa e qualitativamente, por departamento e serviço
de bordo, por classe e posto e, bem assim, distribuindo o efetivo pelo
modelo de prontidão para combate perfilhado como o mais adequado
pela MGP e sustentado numa outra filosofia-síntese de “Bordadas desdobradas”.
Foi ainda viável durante o período em que se permaneceu na Alemanha desenvolver e praticamente ultimar durante aquele longo fim-de-semana a revisão por nós pretendida da citada Station/Function List
e com isso, concomitantemente, descrever em encargos e conteúdos
funcionais os correspondentes “Watch Bill” e “Watch Assigment” em
concordância, inclusivamente com os números de bordo nacionais, os
“PN Duty Number”, que por nós já tinham igualmente sido assumidos
e atribuídos.
Resumindo e recordando as palavras do CALM SUBCEMA,
dir-se-á ter sido do maior interesse e oportunidade esta deslocação a
Hamburgo, onde as conversações com o consórcio, realizadas sob a
égide da MFVG, decorreram de forma assaz proveitosa, propiciando a
conceção de um outro documento de Manning que, ao modificar literalmente os anteriormente disponibilizados pela parte alemã, fez com
que se evoluísse de um quantitativo de 148 elementos de guarnição
tido por insuficiente e inaceitável e de um modelo de prontidão para
combate rígido, para um quantitativo de 180 elementos considerado
suficiente e aceitável como para um modelo de prontidão para combate, flexível, e mais consonante com o dispositivo regulamentar estabelecido e em vigor na MGP.
CATEGORIA

NAVIO

HELICÓPETROS

ALOJAMENTOS
26

Oficiais

19

4

1SAR

25

4

2SAR

14

4
4

Cabos

37

1MAR

61

SMO

8
164

48
110

16

184
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Chegados aqui e estruturada que ficou a guarnição e o “Detalhe”
(provisório) dos novos navios constitui-se ele, no final do 1º trimestre
de 1988, no conjunto-alvo preferencial do pipeline de formação e treino
que, a partir de então, a 1ª Divisão do EMA e os então CFR Luís Ribeiro
Ferreira e CTEN Fernandes Rodrigues, souberam gizar e conduzir de
modo a que a Marinha conseguisse ajustar e adequar em qualificação e
destreza e, em tempo oportuno, o seu diferente pessoal, a cargos e conteúdos funcionais, novos, tecnologicamente diferentes, mais modernos
e evoluídos, seguramente, também, mais exigentes, atento o arraial de
novos e mais complexos sistemas de armas e equipamentos que, um
pouco por todo o lado, apetrechavam e aparelhavam os navios desta
nova classe Vasco da Gama.
Na realidade, a aquisição das fragatas da Classe Vasco da Gama
constituiu-se como um grande projeto de mudança da Marinha. Não foi
apenas na sua componente operacional que essa mudança aconteceu,
mas generalizou-se a toda a Marinha e nela determinou ajustamentos
orgânicos substantivamente mais coerentes e uma maior racionalização de estruturas e meios de apoio. Os sistemas logísticos de pessoal e
material e os respetivos processos de gestão tiveram de ser decorrentemente adequados aos novos requisitos, reformulando toda a orgânica
dos serviços de bordo e acautelando novos padrões de formação técnica
e profissional e isso por vezes é esquecido.
Como esquecido é, também, que qualquer processo de mudança que
se prossiga, como este em que fomos envolvidos tão bem ilustra, não poderá deixar de atender ao Meio onde se atua, aos Meios que se operam e à
Tecnologia que se utiliza, mas deverá igualmente atender à Finalidade que
se prossegue, ao tipo de Missão que se cumpre, à Organização que se preenche e, bem assim, ao desempenho operacional que se lhe exige e impõe.
A terminar não podemos deixar de referir a grande satisfação que
sentimos em poder apresentar e introduzir em todo este assunto da
“estrutura da guarnição” e do “detalhe” o “Grupo de Trabalho dos
Comandantes e Imediatos” (indigitados para os novos navios), cujos
membros tiveram a oportunidade de nos “visitar” no EMA com o objetivo de aí recolherem importantes elementos de informação e, de certa
maneira, poderem familiarizar-se com este tão relevante dossier para
a vida dos navios e para o seu funcionamento que sempre se propugna
dever ser mais eficiente eficaz.
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2. P
 REPARAÇÃO DO PESSOAL 				
- Cursos e treino
A preparação do pessoal foi questão que desde cedo mereceu especial atenção pela Marinha, porque responsável única desta matéria e
porque se tratava de um projeto que, à partida, se sabia trazer grandes
modificações na operação e manutenção de equipamentos assim como
uma diferente visão de gestão dos sistemas. E por isso cedo começou.
Face ao que se impunha, a preparação do pessoal que iria fazer
parte das primeiras guarnições dos navios assim como do pessoal pertencente aos organismos técnicos e escolas da Armada foi tida como
fundamental e de crucial importância pelo que, em todos os contratos
celebrados no âmbito deste projeto ficaram previstas, para além dos
equipamentos de bordo, alguns equipamentos para treino em terra, ferramentas e sobressalentes e ainda ações de formação para o pessoal.
A partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Estado-Maior da Armada (EMA) para a definição da lotação do navio e estrutura da guarnição,
e que em capítulo anterior foi descrito, onde tinha sido possível estabelecer o conjunto de cargos a ser necessário preencher e assim determinar os postos dos militares e as competências requeridas. Decorrente
deste trabalho foi cometido o encargo, à então Direção do Serviço de
Instrução e Treino (DSIT) em conjunto com a Missão das Fragatas e
com o EMA, de promover e controlar todo o programa de formação
necessário para habilitar os elementos selecionados para integrar as
primeiras guarnições das fragatas MEKO 200PN – Vasco da Gama. E
aqui cabe fazer uma especial referência ao Comandante Silva Carvalho,
oficial que na DSIT foi o responsável por todo este planeamento, e que
com todo o seu dinamismo e competência conseguiu concretizar um
complicado “puzzle” com êxito.
O processo de formação iniciou-se com o pessoal técnico nos níveis de oficial e sargento, cerca de dois anos antes da entrega do primeiro navio, passando depois à formação do comando, oficiais e finalmente
dos operadores dos sistemas.
A conceção e organização para a preparação do pessoal foi a seguinte:
• Para o treino da operação e manutenção dos sistemas e equipamentos de bordo GFM (Government Fournished Material ou seja res-
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ponsabilidade do Governo Português na entrega ao estaleiro e que
foram sistemas e equipamentos provenientes dos EUA, Alemanha,
Holanda, França, Canadá e Portugal, por aquisição ou comparticipação – foram cerca de 90 cursos relativos aos equipamentos de
guerra eletrónica, dos sistemas de mísseis, torpedos, sonares, de
defesa próxima contra mísseis, de comando e controlo de armas e
sensores, de sistema integrado de comunicações e turbinas;
• Para o treino e operação de equipamentos e sistemas fornecidos
por subcontratantes do Consócio MEKO – foram cerca de 210
cursos que o pessoal frequentou na Alemanha, Reino Unido e
Noruega com o objetivo de preparação nos sistemas de propulsão
do navio a diesel, instalação elétrica, sistemas de frio e ar condicionado, estabilizadores, vaporizadores, comunicações internas
e equipamentos de navegação e o seu custo estava incluído no
valor global de pagamento ao Consórcio, suportando o Governo
Português o custo das deslocações do pessoal;
• Para preparação prévia do pessoal tendo em vista a frequência dos
cursos atrás mencionados, a Marinha desenvolveu internamente,
nas Escolas da Armada, ações de formação nas áreas da eletrónica
digital, processamento digital de sinais, microprocessadores, língua inglesa, tática e operações navais e teoria de mísseis. Foram
cursos inteiramente suportados pelo orçamento da Marinha e que
foram fundamentais para a facilidade e êxito com que o pessoal
frequentou posteriormente os cursos no estrangeiro.
Todos estes cursos representaram um enorme esforço da Marinha
uma vez que foi necessário tornar disponíveis oficiais, sargentos e praças,
libertando-os de outras funções, para a sua frequência, esforço este ainda
acrescido pelas deslocações e estadias do pessoal nas provas de mar dos
navios e para assistência, nas fábricas, a algumas instalações e testes de
equipamentos. Mas todo este esforço não foi em vão pois foi notória a boa
preparação e a forma rápida como o pessoal adquiriu o conhecimento dos
novos sistemas e equipamentos. De realçar também, neste capítulo, que a
preparação básica ministrada nas Escolas da Armada tenha permitido que
a tecnologia dos novos equipamentos, nomeadamente no campo da eletrónica, não tenha trazido dificuldades de maior e que foi, inclusive, alvo de
reparo elogioso dos instrutores das diversas escolas no estrangeiro.
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Como exemplo da boa preparação das primeiras guarnições transcreve-se o relatório / apontamento de autoria do CMG Vale Matos,
então 1º tenente e Chefe do Serviço de Manutenção de Armas no Departamento de Armas e Eletrónica do NRP Vasco da Gama, sobre o
problema que ocorreu, um ano após a entrega do navio, no âmbito da
estabilização de balanço que afetava a Direcção de Tiro e para o qual
acabou por ser encontrada solução por este oficial.
“Durante a execução de um teste de verificação da estabilização
dos STIR, observou-se que a flutuação do movimento da antena em
relação horizonte, por efeito do balanço, estava a ultrapassar claramente os limites definidos. O problema verificava-se em ambos os STIR
(AV e AR) sem que houvesse qualquer indicação de mau funcionamento
das unidades do sistema. Apontando estes elementos para um possível
problema em unidade comum a montante dos STIR, constatava-se no
entanto, conforme reportado pelo Serviço de Manutenção de Eletrónica (SME), que não havia também qualquer indicação de problema com
as plataformas das Girobússolas (idênticas, uma AV e outra AR). Adicionalmente, havendo apenas uma plataforma ativa a cada momento,
a qual fornecia, através de interface digital, os dados de estabilização
para os STIR, o problema mantinha-se quer fosse a plataforma AV que
estivesse ativa, quer a AR.
Da ligação com o SME, no sentido de articuladamente se encontrar
a causa do problema, apurou-se que, embora as facilidades de “Data
Logging” do sistema permitissem o registo dos dados da plataforma
ativa, não permitiam o registo simultâneo de ambas as plataformas.
Assim, restava a consola NMC (“Network Monitor Console”) existente
no CO para observar simultaneamente os sinais de “pitch” e “roll”
de ambas as plataformas. Embora se verificassem ligeiras diferenças
entre os sinais das duas plataformas, essas diferenças eram mínimas e
sendo a atualização da respetiva informação no monitor feita de modo
não síncrono, essas diferenças podiam ser apenas daí decorrentes. Perante estas dificuldades, foi solicitado o apoio da firma “Signaal”, que
enviou um técnico do DDWCS, onde se inseriam os STIR. No entanto,
feitos diversos testes ao DDWCS, não foi detetada qualquer anomalia
que justificasse os problemas de estabilização verificados nos STIR,
tendo o técnico da “Signaal” acabado por se ir embora sem que se
vislumbrasse solução para o problema.
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No sentido de melhor perceber a extensão do problema, foi também feito um teste com a Peça de 100mm, sem o envolvimento dos STIR,
tendo-se constatado, através das marcas dos binóculos da Peça, que as
flutuações verificadas eram de ordem semelhante às que se tinham já
registado nos STIR. Tudo parecia agora sugerir que o problema estava
associado ao sinal digital de “roll” e “pitch” que era fornecido por via
da rede “Ethernet”; ou seja, não havendo nada que à partida apontasse
para a rede em si, o foco voltava de novo para as plataformas da Giro.
Numa tentativa de se obter outra fonte de informação de “roll” e
“pitch” para comparação com o fornecido pelas plataformas da Giro,
procedeu-se a um “Data Logging” daquela informação no Phalanx (que
dispõe da sua própria referência giroscópica) em simultaneidade com o
“Data Logging” do SEWACO. Após transposição manual da informação
numérica para forma gráfica, foi então possível constatar que:
(1) a forma do sinal associado à informação de “roll” e “pitch”
fornecida pelo Phalanx era ligeiramente diferente da relativa
à plataforma ativa;
(2) a diferença entre o sinal associado à informação de “roll” e
“pitch” fornecido pelo Phalanx e pela plataforma ativa parecia semelhante à diferença já constatada visualmente na NMC
entre a plataforma não ativa e a plataforma ativa. Assim, tornava-se mais forte a possibilidade de uma sobrecarga, ou outra anomalia, estar a afetar a qualidade do sinal da plataforma
ativa (fosse ela a AV ou a AR).
Embora a distribuição dos sinais digitais e sincro de “roll” e
“pitch” a partir das plataformas da Giro se processasse através de
módulos independentes, não podia ser excluída a possibilidade de um
problema a jusante da distribuição sincro daqueles sinais estar a afetar a parte digital por via da própria plataforma ativa. Como a RTU
era utilizada na distribuição desses sinais sincro para vários sistemas
do navio, começou por desligar-se a RTU para teste. O problema de
estabilidade desapareceu imediatamente. Era algo na RTU, ou a jusante dela, que estava a induzir um problema na plataforma ativa e que
se repercutia depois também na distribuição digital da informação de
“roll” e “pitch”. No seguimento do “troubleshooting” consequente,
chegou-se à conclusão que todo o problema era afinal apenas gerado
por uma deficiência numa carta do DA08.”
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3. G
 RUPO DE TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO
DAS FRAGATAS NA Marinha
No âmbito do processo de preparação para a receção dos navios,
em setembro de 1989, cerca de um ano e meio antes da entrega do
primeiro navio, a Marinha decidiu criar um Grupo de Trabalho (GT)
com a tarefa de estudar e preparar a operação dos novos navios, o que
foi formalizado posteriormente pelo Despacho nº 40/89, de 10NOV,
do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. Consideramos da
maior importância ter sido, pela primeira vez, criado um “Grupo de
Trabalho”, constituído pelos Comandantes e Imediatos indigitados,
incumbido de estudar, elaborar e propor o dispositivo normativo interno das fragatas e que com uma antecedência razoável, foi levado
a cabo um notável trabalho, incluindo o acompanhamento do final da
construção dos navios, que permitiu a sua receção com minimização
de improvisos e com um conhecimento muito para além do que era
habitual em situações anteriores.
De acordo com os termos deste Despacho o GT teve como finalidade “estudar, elaborar e propor, conforme aplicável, o dispositivo
normativo interno das fragatas classe Vasco da Gama decorrente da
aplicação do modelo orgânico de bordo definido pelo Despacho do
ALM CEMA nº 1/88, de 7 de janeiro, incluindo os aspetos ligados ao
seu funcionamento e, bem assim, as medidas ainda não decididas, relacionadas com a entrada ao serviço destes navios, a fim de contribuir
para que os desejáveis padrões de prontidão possam ser alcançados no
mais curto intervalo de tempo após a sua receção”. E mais determinava que o GT funcionaria na direta dependência do VCEMA e seria
constituído pelos oficiais já então indigitados para integrar as guarnições e pelos que entretanto viessem a ser designados, assumindo o
mais antigo as funções de coordenador.
Inicialmente, o GT foi constituído pelos três comandantes e imediatos indigitados em maio/junho de 1989, ou seja, CFR Temes de
Oliveira e CTEN Macieira Fragoso para o NRP Vasco da Gama, CFR
Montalvão e Silva e CTEN Oliveira Viegas para o NRP Álvares Cabral e CFR Alexandre da Fonseca e CTEN Almeida Gonçalves para
o NRP Corte Real. Mas por razões das funções que desempenhavam,
os Imediatos do 2º e 3º navios, nos primeiros meses de trabalho, não
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se mantinham em permanência no GT. Mais tarde vieram a agregar
o GT, embora não em exclusividade, os chefes de departamento que
entretanto iam sendo indigitados. No âmbito da sua atividade, assumiram particular destaque os trabalhos relativos ao estabelecimento do “detalhe”13 final e ao normativo específico para complementar
essa estrutura organizativa, nomeadamente as Ordens de Comando
(ORDCOM´s) e as Instruções Permanentes (IPs).
Estes trabalhos assentaram, naturalmente, nos estudos já desenvolvidos pelo EMA, a que acima se alude. No entanto, por se tratar de navios altamente automatizados, portanto com uma guarnição
muito mais pequena, tendo em consideração o seu deslocamento e
a complexidade, e ainda porque incorporavam uma tecnologia muito mais avançada do que a residente nos navios até então operados,
foi necessário um exercício de antecipação de uma nova forma de
viver a bordo e de operar aqueles navios. Para poder conceber a forma de operar um navio com as caraterísticas tecnológicas em causa,
não havendo na Marinha Portuguesa qualquer experiência anterior,
estabeleceu-se como principal fonte a experiência de operação das
marinhas tecnologicamente mais avançadas com experiência na operação de navios de características semelhantes e que haviam chegado
a modelos organizativos e de operação que resultaram da evolução de
modelos experimentados nos navios da geração anterior, o que não
seria o caso da Marinha Portuguesa que estava prestes a enfrentar um
salto tecnológico de trinta anos. Para esse efeito, foram aproveitadas
todas as oportunidades para efetuar visitas aos navios mais modernos
de marinhas aliadas que então escalaram o Porto de Lisboa.
Neste âmbito, o elemento mais significativo foi um relatório muito bem elaborado por dois oficiais, os (então) CTEN Rocha Pereira e
1TEN Mendes Calado. Estes oficiais, numa iniciativa e grande visão
do chefe da 1ª Divisão (Pessoal e Organização) do EMA, o então
CMG Jorge Mendes, foram nomeados para embarcarem em navios da

13

	Estrutura organizativa de um navio que determina o local e a função cometida
a cada elemento da guarnição em todas as situações a que o navio tem de responder nos vários graus de prontidão para o combate e na resposta às várias
atividades que a guarnição tem de executar, como por exemplo: navegar em
águas restritas, atracar, fundear, operar embarcações, operar helicópteros, situações de emergência, etc.
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última geração, que então integravam a Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT), para recolherem elementos e ensinamentos
que apoiassem as primeiras guarnições das FFGH Vasco da Gama.
Pretendeu-se que os oficiais selecionados para esta tarefa cobrissem
as áreas técnicas e operacional, o que levou a recorrer ao apoio, respetivamente, da Escola de Eletrotecnia, no caso do comandante Rocha
Pereira, e da Escola de Artilharia Naval para o tenente Mendes Calado. Antes do embarque a bordo dos navios da STANAVFORLANT,
cujo Chefe de Estado-Maior era o (então) CFR Reis Rodrigues, os
oficiais nomeados percorreram vários departamentos da Marinha no
sentido de recolherem um conjunto de questões que importava ver
respondidas. O período de embarque teve a duração de cinco semanas
e permitiu a estadia a bordo dos navios das marinhas, holandesa (classe Kortenaer), alemã (classe Tipo122) e britânica (classe Leander).
Este último navio, embora mais antigo que os primeiros, estava num
nível tecnológico intermédio e já apresentava soluções operativas
aplicáveis nos navios mais modernos.
E foi com base no relatório produzido e nos elementos recolhidos
diretamente a bordo dos navios visitados que, através de um profundo debate interno para adaptar as especificidades e idiossincrasias do
pessoal da Marinha Portuguesa e as experiências organizativas e de
operação de outras marinhas, que o GT acordou num “detalhe” e num
conjunto normativo de bordo que permitiram às primeiras guarnições
operar os navios desde o início com elevada segurança, eficácia e eficiência. De qualquer modo será de registar que todo o trabalho foi
efetuado tendo por base uma realidade virtual uma vez que era baseado tão-somente em informação e não no conhecimento real das
condições que se iria encontrar no novo navio.
Igualmente importante para o trabalho do GT, tendo em conta a
informação que foi possível recolher, foram as deslocações dos oficiais indigitados para as guarnições para assistirem aos “HAT” (Harbour Acceptance Trials) e “SAT” (Sea Acceptance Trials) dos respetivos navios e para frequência de diversos cursos e ainda visitas
inopinadas a navios das marinhas aliadas que visitavam o porto de
Lisboa. Assim como será de realçar a deslocação à RFA (Hamburgo, Neustadt e Bremerhaven) dos indigitados Comandante e Imediato
do NRP Vasco da Gama (CFR Temes de Oliveira e CTEN Macieira
Fragoso) e Comandante do NRP Álvares Cabral (CFR Montalvão e
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Silva) de 2 a 4 de abril 1990. Foi o primeiro contacto com a realidade
do navio, com as condições que o pessoal iria encontrar e de alinhar
o treino após a entrega dos navios e a concretização do apoio da Marinha alemã. Nesta deslocação, em que a delegação portuguesa foi
sempre acompanhada e apoiada pelo oficial de ligação da Marinha
alemã – Cmdr Horst Werber (oficial que posteriormente acompanhou
toda a permanência na RFA dos três navios e que de tanta utilidade se
veio a revelar a sua ajuda) - foram visitadas a Escola de Limitação de
Avarias, em Neustadt onde iriam decorrer os cursos de LA, a Escola
de Navegação e Radar, em Bremerhaven, na qual a Marinha alemã
oferecia cursos mas que foram considerados sem interesse por serem
extremamente básicos. Aproveitando a estadia em Hamburgo foram
estabelecidos contactos com a Delegação em Hamburgo da Missão
das Fragatas e com a Marinha alemã sobre o estacionamento das fragatas após a entrega pelo estaleiro, a medição das assinaturas dos navios, apoio de navios e helicópteros nos períodos de treino após entregas, assim como pormenores da organização e vida a bordo (serviço
de saúde, serviços gerais, educação física, suporte informático para a
gestão de pessoal, etc).

O Detalhe
A prioridade nos trabalhos do GT foi a elaboração da proposta de
“detalhe do navio” que foi entregue em 25 de junho 1990 ao Chefe da
1ª Divisão do EMA para aprovação. Foi um trabalho desenvolvido em
várias fases e resultante da informação recolhida, conforme descrito
atrás, de que resultou um desenho com o qual se pretendeu dar resposta
aos requisitos pré-estabelecidos, nomeadamente os operacionais e as
previsíveis condições de vida a bordo.
Teve por base a “estrutura provisória da guarnição” produzida pelo
EMA, mantendo-se os quantitativos de pessoal, as suas classes e especializações e a distribuição por departamentos e serviços e respetivos
encargos permanentes. Foi no entanto necessário proceder a algumas
pequenas alterações nos números de bordo com vista a ajustar algumas
situações pontais para um melhor aproveitamento dos recursos humanos de que a seguir se indicam os mais significativos:
• Utilização dos oficiais CDAE 2 e CDAE 3 nas funções de FDO
(flight Deck Officer) e de oficial de quarto à ponte;
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• Alterada a distribuição do pessoal de limitação de avarias na
situação de heli embarcado uma vez que o Destacamento do
Heli garante a segurança em operações;
• No Departamento de Operações, passagem do sargento radarista para o Serviço de Navegação tendo em vista garantir em
cada bordada a existência de um Supervisor do Centro de Operações, função esta não prevista na estrutura provisória inicial;
• Ajustado o pessoal dos serviços de Mecânica e Eletrotécnica
com vista a obter maior flexibilidade na articulação de manutenção com a condução;
• Inclusão na área de operação da organização do navio a navegar (a bordadas e a quartos) de elementos do DAE (Departamento de Armas e Eletrónica) – praças das classes de artilheiros e torpedeiros-detetores – que face à sua preparação
poderão ser dispensáveis na área da manutenção aquando naqueles regimes;
• Atribuição de funções exclusivas da sua especialidade ao pessoal da Taifa, face ao reduzido número de elementos.
Nesta proposta de detalhe foi tido em consideração que o navio
pudesse ser operado, na sua total capacidade de combate, no regime
de bordadas, ficando desde logo garantida a operação de todos os
equipamentos e sistemas por períodos suficientemente longos. Assim, a bordada passou a ser unidade base da organização do navio
sendo que os quartos e os grupos de serviço decorriam do seu desdobramento, pelo que ficou estabelecida a coincidência entre o pessoal
pertencente a cada um dos 4 quartos no regime de 4º grau de PPC
(Prontidão para Combate) e cada um dos 4 grupos de serviço no 5º
grau de PPC (Serviço a Divisões).
Foram definidas 14 condições básicas a que corresponderam os
postos e graus de prontidão do navio para responder às possíveis e
previsíveis situações de ação:
• Condição 1: 1º grau de prontidão para combate (guarnição);
• Condição 2: 2º grau de prontidão para combate (bordadas);
• Condição 3: 4º grau de prontidão para combate (quartos);
• Condição 4: Postos de faina geral;
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Condição 5: 5º grau de prontidão para combate (serviço a divisões);
Condição 6: Postos para RAS sólidos (navio fornecedor);
Condição 7: Postos de emergência LA;
Condição 8: Vago (para postos de emergência NBQ);
Condição 9:	Postos de preparação para abandono – destruição
do navio;
Condição 10: Postos de abandono;
Condição 11: Postos de defesa anti-mergulhador;
Condição 12: Postos de honras militares a navegar;
Condição 13: Postos de honras militares atracado / fundeado;
Condição 14: Postos de revista geral.

Dentro das Condições 2 e 3 foram desde logo também definidas Condições Especiais, as correspondentes a operações particulares
exequíveis naquelas condições.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dentro da Condição 2 (navegando a bordadas):
Condição Especial A - (OH) – Operação de helicóptero;
Condição Especial B - (RL) – RAS líquidos/ sólidos recebedor;
Condição Especial C - (HM) – Homem ao mar;
Condição Especial D - (MF) – Manobra do ferro;
Condição Especial E - (AL) – Avaria no leme;
Condição Especial F - (ST) – Manobra do “splash target”;
Condição Especial G - (RN) – Manobra do roncador (“Nixie”);
Condição Especial H - (RB1) – Reboque situação rebocado;
Condição Especial I - (RB2 – Reboque situação rebocador;
Condição Especial J - (EP) – Embarcação / Portaló;
Condição Especial L - (FD) – Força de desembarque;
Condição Especial M - (RLP) – RAS líquidos à popa;
Condição Especial N - (AB) – Amarrar à boia;
Condição Especial O - (MB) – Manobra do bote.
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Dentro da Condição 3 (navegando a 4 quartos):
• Condição Especial C - (HM) – Homem ao mar;
• Condição Especial D - (MF) – Manobra do ferro;
• Condição Especial E - (AL) – Avaria no leme;
• Condição Especial O - (MB) – Manobra do bote.
Muito embora se tenha tido a consciência que a realidade poderia
vir a obrigar a alguns ajustamentos, foi a organização possível com os
elementos disponíveis. Desde logo ficou em aberto a possibilidade de
ajustar o número de bordo de alguns elementos da guarnição quando
ocorresse a mudança de dependência de responsabilidade dos paióis,
munições e armamento portátil dos Serviços de Artilharia e Armas
Submarinas para o Departamento de Armas e Eletrónica.
Como se pode constatar vieram ao de cima algumas das incongruências entre as classes e especializações de então do pessoal e as
funções a bordo que iriam desempenhar. Este terá sido um dos problemas que desde logo foi apontado e que obrigou a proceder às alterações curriculares e de conteúdo funcional nas especializações e
classes do pessoal que posteriormente foram adotadas na Marinha.

Outra documentação
Para além do detalhe, o GT produziu um conjunto vasto de documentação visando a organização de bordo e cuja listagem foi apresentada
no final do ano de 1990, data em que o GT se encontrava em extinção
natural, uma vez que os elementos do NRP Vasco da Gama já tinham destacado para Hamburgo e os do NRP Álvares Cabral começavam a ausentar-se para assistirem às provas de mar do navio. No entanto, os trabalhos
não terminados continuaram a ser executados pelo pessoal remanescente
que se mantinham em estreita comunicação com os já ausentes de Lisboa. A metodologia de trabalho na elaboração dos documentos foi a de
procurar uma ampla participação dos Chefes de Departamentos e Chefes
de Serviço indigitados para as três guarnições, procurando consensos. Tal
metodologia teve o mérito de dar aos três navios uma organização senão
idêntica, muito semelhante, coisa que tinha pouca tradição na Marinha. E
não foi só o caso do “detalhe”. Foi igualmente a documentação base da
organização do navio. E pode-se referir:

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

557

• Cartão de detalhe – aprovado por Despacho ALM CEMA de
4OUT90;
• Livro de Detalhe da Guarnição;
• Plano de alojamento da guarnição;
• Distribuição dos compartimentos pelos Departamentos, Serviços
e Secções;
• Dossiers de Oficiais de Quarto e Serviço;
• Listagem / Verificação de Material;
• Organização da Secretaria do navio;
• Folheto de apresentação do navio;
• Briefing relativo ao navio;
• 34 Ordens do Comandante (ORDCOM´s) referentes:
• À Direção e Controle;
• Às Funções e Responsabilidades dos Chefes de Departamento;
• Às Funções e Responsabilidades do Chefe do Serviço de Navegação;
• Às diversas Situações de Emergência.
• 87 Instruções Permanentes (IP´s) referentes à organização dos
serviços responsabilidades e funções;
• Fichas de Atividade e Planos de Lição para o Plano de Treino de Porto.
E como demonstração do nível de uniformização que foi possível
alcançar, no que respeita à organização interna dos navios, fruto do bom
entendimento entre os membros do GT e de uma efetiva comunhão de
objetivos, transcreve-se a ORDCOM 001 que consta na primeira página
dos respetivos Livros de Ordens do Comandante dos NRP´s Vasco da
Gama, Álvares Cabral e Corte Real.
ORDCOM 001 - O NOSSO OBJETIVO

1. O nosso objetivo é dotar o NRP “...........” com uma organização de

modo a que esteja preparado para desempenhar, com eficácia, as
missões atribuíveis a este tipo de navio.
Para atingir tal eficiência considero necessário manter em perfeito
estado de operação todos os equipamentos, armas e sensores assim
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como manter a guarnição bem treinada, conhecedora do material
que opera, sensibilizada para a missão que o navio executa e, acima
de tudo, em bom estado psicológico e físico bem adaptada ao navio
e dispondo do máximo de bem estar possível.
Muito embora o NRP “........” esteja equipado com material de grande sofisticação e eficácia, será o fator humano o determinante no
sucesso da utilização daquele material. Em resumo, o navio vale o
que valer a sua guarnição.

2. Para se atingir o objetivo atrás indicado considero que:
a. S omente um treino continuado poderá proporcionar um perfeito
conhecimento do navio e uma correta atuação nas diversas situações, pelo que o treino será preocupação relevante da vida a
bordo, aproveitando para tal todas as oportunidades que ocorram
assim como todas as capacidades de simulação e treino existentes
a bordo;

b. É necessária uma continuada e correta observância das ações de
manutenção do material para que possa ser garantida a plena
operacionalidade do navio;

c. É
 necessário manter todo o navio em condições de perfeita habi-

tabilidade e limpeza que permitam dar à guarnição as condições
de bem estar e de trabalho conducentes à obtenção do seu melhor
rendimento;

d. É necessário manter e incentivar a coordenação e a colaboração

a todos os níveis como única forma de obter a melhor integração
das ações dos diversos setores do navio da qual resulta o indispensável e verdadeiro trabalho de equipa;

e. É
 indispensável uma permanente e cuidada observância das regras de segurança, nas suas diversas vertentes, sem a qual não
será possível eliminar uma das razões de insucesso.

3. Um navio da Marinha de Guerra Portuguesa tem por obrigação
exercer e fazer observar os direitos de soberania nas águas sob
jurisdição nacional e, no mar alto, sobre embarcações nacionais,
assim como zelar pelos interesses nacionais na águas de interesse
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nacional. Para tal terá de exercer em permanência o controle sobre
a maior área possível em seu redor, utilizando os seus sensores na
correspondente capacidade.
Para que esse controle se possa efetuar deverá o navio conhecer toda
a atividade que se desenrola nessa área tornando-se indispensável que:

a. O
 pessoal se mantenha em atitude de espírito e grau de prontidão
adequado;

b. S e mantenham em operação os equipamentos que permitam a
adequada recolha de informação;

c. T
 oda a informação relevante proveniente de outras fontes seja
considerada e integrada.

4. E
 sta unidade não encontra justificação somente por ser navio mas

sim por desempenhar as missões que lhe são atribuídas. Como tal,
todo o nosso esforço será para mantê-lo preparado para a ação,
com o pessoal bem treinado, integrado e feliz por estar a bordo assim como com todo o equipamento na sua máxima operacionalidade.

SÓ ASSIM PODEREMOS TER RAZÕES PARA TER ORGULHO
DE PERTENCER À GUARNIÇÃO DO NRP “...................”
O Comandante
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Cap V - HISTÓRICO DOS
HELICÓPTEROS DA MARINHA
1. Os antecedentes
Os Helicópteros da Marinha foram introduzidos no âmbito do
Programa de Aquisição das três novas fragatas da classe Vasco da
Gama, como uma das armas dos navios e neles embarcados como
meios orgânicos.
No entanto, já alguns anos antes haveria a intenção de adquirir
helicópteros para operarem a partir de navios, num programa estudado a partir de 1972, que tinha como objetivo a aquisição ao Reino
Unido de fragatas “Tipo 21”.
Nesse sentido foram desenvolvidos contactos com a Westland,
através da sua representante em Lisboa, a empresa “The Enginering
Company”, para uma eventual aquisição de helicópteros Lynx. Os
acontecimentos no país em 1974 e a independência das colónias, com
a consequente redução do dispositivo militar, levaram ao cancelamento deste projecto.
O projeto das três fragatas MEKO 200 encontrava-se já em desenvolvimento, com a assinatura do respetivo contrato de construção
em julho de 1986, quando surge em outubro seguinte a questão dos
helicópteros, no âmbito da 1ª Lei de Programação Militar (para o período 1987-1991). O CEMGFA quando apresenta ao MDN os projetos
dos Ramos das Forças Armadas questiona a pretensão da Marinha de
ter “helicópteros orgânicos das fragatas”, preferindo a terminologia
“helicópteros dedicados”. A justificação principal seria a de não pôr
em causa a criação da FAP em 1952 e o País não estar em condições
para possuir “três aviações diferenciadas”, uma para cada Ramo. Neste contexto, coloca em causa a opção da Marinha pelo helicóptero
Lynx, uma vez que o modelo a escolher deveria ser não só ASW mas
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polivalente para poder ser utilizado, por exemplo, em aplicações anticarro no Exército.
A Marinha reagiu explicando ao MDN que o conceito de utilização operacional das fragatas MEKO tem uma complexidade e um elevado grau de especialização relativamente às tarefas a desempenhar,
designadamente nos âmbitos das guerras ASW e ASUW, que faz com
que só possam ser executadas com sucesso se as guarnições dos helicópteros fizerem parte integrante da guarnição do navio. Para mais,
em 1986, já quase todas as marinhas da NATO operavam, há muitos
anos, com helicópteros orgânicos e disso não resultava a necessidade
de criar, nesses países, uma Aviação Naval.
Entretanto os estudos foram prosseguindo e no início de 1988
já foi possível identificar quatro firmas com propostas concretas para
fornecimento de cinco helicópteros, a WESTLAND, a KAMAN, a
AEROSPATIALE e a AGUSTA.
Todavia, o CEMGFA decidiu em abril de 1988, através de uma
Diretiva, a formação de um Grupo de Trabalho entre o EMGFA, a Marinha e a FAP, no sentido de identificar a melhor solução para o nosso
País, isolando já dois tipos de helicópteros, o Seasprite – Kaman e o
Lynx e descartando a posição da Marinha exposta na proposta da 1ª Lei
de Programação Militar, para a posse orgânica das aeronaves. O trabalho deveria incidir em seis aspetos: aquisição (apontando linhas de
ação), a manutenção, a operação, indicando que o destacamento não
faria parte da guarnição do navio (implicitamente pessoal da FAP), a
instrução, rotação do pessoal tripulante e finalmente a localização dos
helicópteros em terra. E acrescentava que o modelo a seguir poderia
ser o canadiano, único em que as Forças Armadas eram integradas e
que se provou mais tarde ser errado tendo o Canadá revertido para o
modelo de três Ramos idêntico ao de todos os Países NATO.
No mês seguinte, no Ministério da Defesa Nacional, foi elaborado um parecer contrário à Diretiva do CEMGFA, identificando as
competências do Governo na atribuição da afetação das aeronaves
e dando relevância ao CCEM e ao CSM. Em consequência o MDN
elaborou um Despacho concordante e vinculativo para o CEMGFA e
CEM dos Ramos.
O CEMGFA respondeu a este Despacho evocando aspetos legais
de acordo com a Lei e reforçando que no seu entender os helicópteros
só podem ser atribuídos à FAP. Entretanto o Almirante Sousa Leitão
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foi substituído como CEMA, tendo assumido funções o Almirante
Andrade e Silva. As declarações públicas que este prestou motivaram
nova reacção do CEMGFA em julho de 1988 no sentido idêntico das
anteriores, designadamente agitando o fantasma do ressurgimento da
extinta Aviação Naval. A FAP, dias depois, envia ao MDN um estudo
muito aprofundado reiterando as posições do CEMGFA.
Não sustentada pela opinião da Marinha, foram desenvolvidas
ações com os EUA no sentido de aquisição de cinco helicópteros Kaman, tendo aqueles apresentado em dezembro de 1988 uma proposta
para fornecimento de duas aeronaves em 1991 e as restantes três em
1993.
Em janeiro de 1989 começam a aparecer no Ministério da Defesa
Nacional os estudos mais profundos sobre as vantagens e desvantagens
entre os concorrentes, Kaman e Lynx. As aeronaves dos EUA apresentavam vários problemas, designadamente a dimensão e peso que
requeriam modificações nas fragatas já em construção, a não utilização
do arpão a bordo, não disporem de sonar e outros aspectos relacionados com a interoperabilidade entre as várias Marinhas europeias.
A vantagem do Kaman só poderia ser considerada através de ajudas
financeiras dos EUA relevantes. No final de janeiro é nítida a diferença
de custo entre os dois tipos de aeronave e os respetivos programas propostos, com significativa vantagem para o Lynx. Mesmo assim permanecia a divergência profunda de opinião entre o CEMGFA e o CEMA.
Acentuadas e muito determinadas posições divergentes dos Ramos, em sede do CCEM e a constatação da impossibilidade de chegarem a consenso ou entendimento, leva o Ministro da Defesa Nacional,
Dr. Eurico de Melo, a publicar o Despacho nº 14 de 15 de fevereiro de
1989, que considero histórico. Determinou o seguinte:
• Os helicópteros ficam adstritos à Marinha, porque fazem parte
integrante do sistema de armas das fragatas;
• A Base-mãe será na Base Aérea do Montijo e não no Alfeite,
com evidentes custos menores;
• A Marinha e a FAP desenvolvem estudos que levem a propostas
sobre a formação, instrução e treino das tripulações e pessoal de
manutenção.
Hoje, ao fim de mais de 22 anos da criação da Esquadrilha de
Helicópteros e de operação dos helicópteros, tendo o signatário sido o
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primeiro comandante daquela unidade, e desempenhado vários cargos
ao longo destes anos com eles relacionados, considero que este Despacho foi um pilar fundamental para o sucesso que tem tido todo o
projeto. Prevaleceu o bom-senso e veio colocar os dois ramos das FA
a trabalharem em conjunto de uma forma notável que só prestigia as
Forças Armadas e Portugal. Os sucessivos resultados desta cooperação foram muito notados e elogiados a nível internacional.
Todavia não se encontrava resolvido o modelo de helicóptero a
adquirir e a clara opção do CEMGFA em relação ao Kaman e da Marinha em relação ao Lynx continuava em discussão.
Em fevereiro de 1988 foi recebida uma “carta de intenções” dos
EUA, que teve o processamento adequado no Ministério da Defesa
Nacional.
A troca dos argumentos do CEMGFA, apoiado pela FAP, e os da
Marinha sucediam-se com troca de vária correspondência. Saliento a
questão fundamental de impedir o ressurgimento da Aviação Naval e
a utilização de um helicóptero que se estimava servir as missões da
FAP e da Marinha, na proporção de 3/1, no mínimo. É curioso que
nunca encontrei referências ao problema das horas de utilização dos
helicópteros e consequentemente dos anos de vida operacional dos
mesmos. Esta problemática preocupou a Marinha desde o início, fazendo sempre uma relação entre as cerca de 8.000 horas de voo para
cada aeronave e o tempo de vida das fragatas.
Em maio desse ano, o Ministro da Defesa Nacional recebe uma
carta do seu homólogo britânico com a formalização da contribuição
do Governo do Reino Unido de duas aeronaves MK3, já fabricadas mas
sem horas de voo, que a Westland modificaria para as especificações
pretendidas por Portugal e mais tarde a entrega de três Lynx novos fabricados pela Westland com aquelas especificações. Mantinham todas
as ofertas anteriores de assistência técnica e operacional e contrapartidas para a indústria nacional.
Tenho de salientar um aspecto importante relativamente às opções
que certamente teve algum peso na decisão final. Os EUA e o Reino
Unido apresentavam condições idênticas de suporte à introdução das
aeronaves novas a embarcar nas fragatas, com diferenças já apontadas
quanto a sistemas, além dos custos envolvidos, que embora diferentes
poderiam ser negociados, entretanto. Mas havia um facto indiscutível,
que mais tarde veio provar-se crucial na operação dos Lynx em opera-
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ções NATO, ou seja, a interoperabilidade entre o Lynx, já embarcado
em navios de cinco países europeus (Portugal seria o sexto) e nenhuma
marinha europeia operava com Kaman. E na verdade, tem havido, ao
longo destas décadas de operação, muitas circunstâncias de ser necessário obter peças que existiam noutros navios em companhia, ou
mesmo em bases daqueles países e que possibilitaram rápidas manutenções e recuperação da operacionalidade, que com o Kaman teria
sido praticamente impossível.
Continuaram os estudos e avaliação dos helicópteros Kaman SH-2
Seasprite e o Super Lynx da Westland. Finalmente, em dezembro de
1989, o Governo decidiu pelo Westland Super Lynx Mk.95 (especificações nacionais).
Depois de vários meses de negociações, foi publicada em 2 de novembro de 1990, uma Resolução do Conselho de Ministros, autorizando o Ministro da Defesa Nacional a celebrar o contrato com a Westland
para fornecimento de 3 helicópteros Lynx Mk.95 a construir e a reconfiguração de 2 helicópteros Mk.3 da Royal Navy para o padrão Mk.95,
como comparticipação do Reino Unido.
Esta Resolução incluía as verbas a despender com o MOD UK,
com a Westland Helicopters, e com a Bendix para a aquisição de antenas, sonares e radares.
Em 21 de novembro de 1990 é assinado pelos representantes dos
respetivos Ministros da Defesa, um Memorandum de Acordo entre o
Governo Britânico e o Governo Português referente à venda e apoio aos
Helicópteros Lynx.

2. O Programa da Marinha
A complexidade da operação dos helicópteros num navio é muito
mais vasta do que se possa pensar. Há que ter um Destacamento qualificado e preparado com uma ou duas aeronaves para embarcar e permanecer a bordo durante missões que podem ser de vários meses; haver controlador de helicópteros na guarnição dos navios; estarem perfeitamente
determinados os limites de operação que envolvem, entre outras, o vento
relativo no convés de voo e o balanço proa-popa e bombordo-estibordo.
O programa foi minuciosamente preparado com o envolvimento
e entusiasmo de todas as áreas da Marinha, tendo por objetivos principais, os seguintes:
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• Construir as infraestruturas destinadas à Esquadrilha de Helicópteros;
• Formar e qualificar todo o pessoal relacionado com a operação e
manutenção das aeronaves, a bordo e em terra;
• Aprontar o primeiro Destacamento para embarcar com um helicóptero em abril de 1995, data em que um Almirante português
iria assumir o comando da STANAVFORLANT.
Para tal, em agosto de 1988 a Marinha decide enviar dois oficiais
para tirarem o Curso de Air Engineer, um EMQ, o então 1TEN Gonçalves Henriques e um especializado em eletrotecnia, o 1TEN Gomes de
Sousa. Estes oficiais terminaram o curso em novembro de 1989.
No mesmo ano é constituído, no âmbito da Superintendência do Material (SSM), um Grupo de Trabalho para a Aquisição dos Helicópteros.
O seu presidente era o CALM Gomes Teixeira (Chefe do Gabinete de
Estudos da Direção do Material) e o CMG Beirão dos Reis, substituído
posteriormente pelo CMG Vicente de Moura. Mais tarde juntaram-se os
dois oficiais, atrás citados, que tinham tirado o curso de Air Engineer.
Em 3 de janeiro de 1990, foi constituída a Comissão para a Integração dos Helicópteros na Marinha, no âmbito do EMA, sendo seu Presidente o então CALM Vieira Matias (SUBCEMA), o CMG Rodrigues
Leite (da 4ª DIV do EMA) e o 1TEN Gomes de Sousa, representando
o GT da SSM atrás mencionado. Esta comissão tinha vários subgrupos,
um para cada área específica.
Em janeiro de 1990 tem início o primeiro Curso de Formação de
Pilotos de Helicópteros, na FAP, seguindo o mesmo modelo dos pilotos
da Força Aérea. Iniciaram o curso 8 oficiais, tendo terminado 7, a quem
foi atribuído o respetivo “brevet”. No acordo estabelecido com os dois
Ramos, dado que o curso terminaria em meados de 1991 e os primeiros
helicópteros só seriam entregues em meados de 1993, foi previsto que
os pilotos fariam um estágio operacional na FAP, em helicópteros ALL
III e Pumas, com o objetivo de realizarem cerca de 200/300 horas de
voo. O 2º Curso de Pilotos, teve início em 10 de fevereiro de 1992, tendo integrado 6 oficiais, terminando só com 4 pilotos brevetados.
Em 31 de janeiro de 1991, um Despacho do ALM CEMA incumbe
à SSM, através do Gabinete de Estudos da DGMN, a gestão técnica e
administrativa dos contratos de aquisição dos 5 helicópteros.
Em conjunto com a FAP, foi estudado a formação do pessoal de
manutenção, tendo sido decidido efetuar cursos de conversão de ma-
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nutenção de aeronaves na BA-2, na OTA, para sargentos e praças. O 1º
grupo, de 30 Sargentos, iniciou o curso em outubro de 1991, tendo os
restantes 12 sargentos iniciado em outubro de 1992.
Em 27 de março de 1991, o ALM CEMA aprova o Plano Diretor
das Infraestruturas para apoio à nova unidade a construir na BA-6 no
Montijo, de forma a estarem concluídas antes da chegada dos Lynx.
Em maio de 1991 iniciaram-se conversações com a Marinha Holandesa para se obter o apoio e cooperação ao programa dos Lynx, destacando-se a desejável utilização do simulador existente na Holanda
que nessa altura já era utilizado pelas tripulações das Marinhas da Holanda, Alemanha e Dinamarca.
Entretanto realiza-se o primeiro BOST da “Vasco da Gama” (AgoSet 1991) e foi efetuado o primeiro treino com helicópteros da Royal
Navy. O objetivo de poder operar helicópteros, necessitava da qualificação de pessoal do navio e da certificação de um FDO (Flight Deck
Officer). A forma brilhante como o 1TEN Vale Matos desempenhou as
funções levou à sua qualificação sem fazer o respetivo curso! Igualmente embarcou o 1TEN Braz da Silva, que, entretanto, tinha frequentado
o curso de Controlador de Helicópteros. O primeiro curso formal de
FDO foi frequentado pelos 1TEN Henriques Gomes e 1TEN Fuzeta, da
guarnição da “Corte Real”.
O progresso que se ia obtendo possibilitou, durante a integração
do NRP “Vasco da Gama” na STANAVFORLANT, iniciada em 6 de
janeiro de 1992, a aterragem, em Março, de um helicóptero da fragata
Britânica naquele navio e testar o sistema reabastecimento.

Reabastecimento do Heli do HMS “Brave”
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Em 31 de julho de 1992 iniciou-se o curso de recuperador-salvador, na FAP, frequentado pelas 10 praças “T”, que se destinavam
nas tripulações às funções de operadores de sistemas, uma vez que
operavam igualmente o sonar.
Por despacho do ALM CEMA 4/93 de 18 de janeiro, é criada
a Comissão Instaladora da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha
(EHM), presidida pelo então CFR Saldanha Lopes, com a finalidade
de preparar a receção dos helicópteros e colaborar na edificação das
novas infraestruturas no Montijo. Esta Comissão passa a depender do
Comandante Naval e fica extinta a C.I.H.M., que tinha desempenhado
funções desde 3 de janeiro de 1990. Iniciou-se então o destacamento
de vários militares que se destinavam já a fazer parte da guarnição da
EHM.
Ainda com as obras a decorrer na BA-6, mas próximo do seu
final e da sua entrega definitiva, no dia 28 de maio de 1993 os primeiros militares da EHM passaram a ocupar os seus postos de trabalho,
embora em instalações provisórias.

A Esquadrilha de Helicópteros na Base Aérea do Montijo
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Por despacho do ALM CEMA 40/93, é ativada a Esquadrilha de
Helicópteros a partir de 8 de junho.
Em 29 de julho de 1993, desloca-se a Yeovil o Secretário de Estado
da Defesa, Dr. Eugénio Ramos, acompanhado por várias personalidades, por ocasião da entrega, na Westland Helicopters, dos dois primeiros Lynx Mk.95.
Estes Lynx chegaram ao Montijo em agosto desse ano, tendo os
restantes 3 chegado em setembro.

3. Preparação do 1º Destacamento 		
de Helicópteros
A complexidade da preparação, qualificação e de toda a organização
na Esquadrilha de Helicópteros, sem pessoal qualificado e com experiência nas diversas valências, era uma tarefa de vulto. Para isso, nos diversos
contratos foi necessária a previsão de um período de 2 anos de estadia
de pessoal da Royal Navy, da Westland e da Bendix, após a receção das
aeronaves. Foi indispensável fazer um trabalho bem organizado e planeado para se poder atingir, em um ano e meio, o objetivo de embarcar um
Destacamento e um helicóptero na “Vasco da Gama” em janeiro de 1995.
Após contactos com os oficiais que compunham o “Royal Navy
Support Team”, foram identificados os cursos seguintes que podiam ser
ministrados no Centro de Instrução da Esquadrilha de Helicópteros:
• Conversão ao Lynx para pilotos;
• Treino de manutenção para Sargentos e Praças;
• Treino de operadores sonar;
• Treino das Equipas de Convés de Voo;
• Curso de Flight Deck Officer;
• Treino de qualificação para Controladores de Helicópteros;
• Conversão ao Lynx para pilotos – curso com a duração média de 11
meses, que foi ministrado para o primeiro grupo de pilotos no período
de 06SET93-31JUL94, com as seguintes fases e horas de voo (HV):
• Fase 1 (06SET-19DEC) – Conversion Training (34 HV diurnas
e 3 HV noturnas p/piloto);
• Fase 2 (03JAN-29ABR) – Advanced Training (38HV diurnas e
22HV noturnas p/piloto);
• Fase 3 (02MAI-29JUL) – Operational Training (49HV diurnas
e 14HV noturnas p/piloto).
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• Treino de manutenção para Sargentos e Praças: cursos com a
duração média global de 36 semanas, ministrados por fases e
por grupos de pessoal, com início em 06SET93, com seguintes
objetivos:
• Certificado de competência em “Qualify to Maintain” e “Qualify to Sign”, todos os sargentos após 5 semanas e todas as praças após 13 semanas;
• Certificado de “Senior Supervisory”, a atribuir a um máximo
de 6 sargentos após 23 semanas;
• Certificado de Encarregado de Helicóptero, a fim de poder desempenhar as funções de “Senior Maintenance Rating”, a atribuir a um máximo de 2 sargentos até 29MAI94.
Para cumprir este objetivo, havia ainda que garantir a existência,
nas guarnições dos navios, pessoal qualificado para desempenho das
funções de “Flight Deck Officer”, “Flight Deck Party” e “Helicopter
controller-Grade C”.
Foi definida a composição base dos Destacamentos, com diferença entre o embarque de um ou dois helicópteros. No primeiro caso a
constituição seria de dois pilotos, cinco sargentos de manutenção, 4
praças de manutenção e um operador sonar. No entanto, para permitir
a consolidação do treino e colmatar a falta de experiência, julgou-se
haver vantagem em alterar temporariamente a composição dos destacamentos, recorrendo a um reforço mínimo de pessoal.
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Finalmente foi definitivamente constituído o 1º Destacamento, a
embarcar no NRP “Vasco da Gama”, entre 01JAN e 30JUN95.
Comandado pelo 1TEN Graça Marim, integrou ainda o 1TEN
Santos Madeira, o 1TEN Ferreira Seuanes (Entre JAN95 e ABR95). O
SMR (Senior maintenance rating) foi o 1SAR MQ Narciso e era constituído por mais quatro Sargentos, quatro praças e ainda duas praças
operadores de sonar e sistemas.
A Marinha conseguiu cumprir as metas a que se propôs. Muito
mais detalhes haveria para descrever, mas julgo que ficou aqui patente o
imenso trabalho desenvolvido em conjunto e solidário de todo o pessoal
da Marinha e dos organismos vários que contribuíram para uma história
de sucesso que certamente marca uma geração naval. Não posso deixar
de fazer uma referência final ao apoio extraordinário da Força Aérea
Portuguesa, sobretudo no Montijo, que foi muito relevante para o projeto do levantamento e consolidação da Esquadrilha de Helicópteros
da Marinha. Também o apoio do pessoal estrangeiro que integrou nos
primeiros tempos a EHM, o qual considero fundamental para o cumprimento da missão, em especial os oficiais e sargentos da Royal Navy que
para além do imenso esforço desenvolvido estabeleceram laços de camaradagem e foram exemplo dos padrões que ainda hoje se encontram
patentes na nossa Marinha.
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Cap VI - O QUE MUDOU
Introdução
Neste capítulo apresentam-se os depoimentos daqueles que a bordo tiveram a seu cargo concretizar a implantação da nova organização
e estrutura concebida para as fragatas classe Vasco da Gama. São eles
os Chefes de Departamento das primeiras guarnições dos três navios.
Para tal, em trabalho conjunto entre todos os Chefes de Departamento dos três navios e dos respetivos Chefes de Serviço é relatado
todo o esforço havido em tornar realidade uma nova unidade naval
que vinha alterar muitos dos procedimentos operacionais assim como
a vida a bordo, desde o regime de trabalho à cultura de manutenção.
Lideraram o presente trabalho, em cada Departamento, os seguintes oficiais:
• Departamento de Operações – VALM Monteiro Montenegro
– 1º DOP do NRP Vasco da Gama;
• Departamento de Propulsão e Energia – CFR Oliveira Josué
– 1º DPE do NRP Corte Real;
• Departamento de Armas e Electrónica – VALM Pereira da Cunha
– 1º DAE do NRP Álvares Cabral;
• Departamento de Logística – CALM Silva Castro 			
– 1º DLOG do NRP Vasco da Gama.
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1. DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
“Birds away” - As três novas fragatas da classe Vasco da Gama
e a transformação da organização de bordo nas operações

1.1. Introdução
“Birds away”; assim reza o procedimento radiotelefónico para reportar o lançamento de um míssil anti-aéreo. Terá sido em 1991, ao que
creio durante um PASSEX14em águas nacionais, com unidades alemãs
e aviões da Força Aérea Portuguesa, a bordo da fragata Vasco da Gama
(VDG), que, pela primeira vez, um navio da Marinha Portuguesa simulou com propriedade o disparo de um míssil. Começo assim esta
viagem de volta a um passado distante de um quarto de século, através da qual procurarei transportar-nos à realidade operacional anterior
à aquisição de três unidades da classe Vasco da Gama15, prosseguindo
com uma passagem pelas capacidades materiais que elas nos aportaram, terminando o percurso na transformação das mentalidades e nas
mudanças organizacionais de natureza operacional que daí decorreram.

01FEV1992 – 1º lançamento real do míssil Sea Sparrow
– ao largo da Ilha de Porto Rico

1

	Exercício com unidades estrangeiras em trânsito ao largo da costa.
	Os três navios da classe são o NRP Vasco da Gama (VDG), o NRP Álvares Cabral
(ALV) e o NRP Corte Real (CRE), todos entregues à Marinha durante o ano de 1991.

15
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São muitas ainda as histórias e as lembranças sobre as controvérsias
de opinião próprias das conversas de câmara, em que, sem tabus, se debateram as diferentes vicissitudes inerentes à concretização de um programa naval tão ambicioso quanto o foi o das fragatas Vasco da Gama.
Não pretendo fazer história, mas apenas trazer à memória dos mais
antigos e ao conhecimento dos mais modernos, assim como de alguns leitores menos versados nas operações navais, alguns dos elementos chave
que, em minha opinião, a começar pelas insuficiências operacionais das
fragatas que então possuíamos, determinaram a maior transformação no
campo das operações navais que a Marinha teve nos últimos cem anos.
A referência inicial aos mísseis poderá transmitir a ideia de que é
neles que assento o foco principal dessa transformação. Assim não o é.
Porém, não me restam grandes dúvidas de que no imaginário dos cidadãos em geral, os mísseis, tidos como símbolos proeminentes de capacidade militar mercê da exaltação televisiva da sua eficácia nos conflitos
marcantes da época16, eram o avanço mais significativo dos novos navios.
É neste contexto que o míssil Harpoon, ao ser capaz de atacar navios
a mais de 100 Km de distância e o seu voo poder ser programado com
três pontos de inflexão, assumia particular admiração dos visitantes dos
novos navios, pois alcandorava a Marinha Portuguesa a patamares de
capacidade ofensiva até então impensáveis no plano nacional, pondo-nos
em pé de igualdade no cortejo com as marinhas mais capazes.

1.2. Os antecedentes
Recuemos então aos anos oitenta do século passado, quando ainda
pontificavam as fragatas da classe Pereira da Silva (PSIL) e, a partir de
1983, as da classe João Belo (JBEL), como participantes nacionais na
Standing Naval Force Atlantic (SNFL) da NATO, ainda que, no plano
interno, a sua hegemonia operacional fosse aqui e ali contestada pelas
superiores capacidades de alguns dos sistemas das corvetas da classe
Baptista de Andrade17.
16

17

Para além dos mísseis terra-terra, foi o caso, em 1967, no campo naval, do
afundamento do contratorpedeiro israelita Eilat por três misseis soviéticos STIX,
lançados pela marinha egípcia, ou, em 1982, o afundamento do Sheffield por um
míssil Exocet, durante a guerra das Malvinas.
	Era o caso do radar de aviso aéreo Plessey e do sonar Diodon.
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Muitos ainda se recordarão das dificuldades daquelas fragatas para
ombrear com as que então equipavam as marinhas da NATO, pouco
poder militar acrescentando às forças que integravam, sendo a sua presença essencialmente valorizada enquanto demonstração do empenhamento nacional para com a Aliança e enquanto evidência da coesão
política dos seus membros.
Esta perceção era naturalmente sentida pela estrutura superior da
Marinha e pelas guarnições dos nossos navios. Não estava em causa,
é justo salientá-lo, a falta de empenhamento dos órgãos competentes
em matéria logística ou de manutenção, ou a falta de sentido de missão e espírito de sacrifício do pessoal embarcado. Bem pelo contrário.
Aliás, digo-o com inteira convicção, fundada na nossa História e na
minha experiência pessoal, que o marujo português, bem liderado e,
especialmente, quando exposto a desafios externos, é de uma entrega e
de uma generosidade inigualáveis. O que estava em causa, isso sim, era
um significativo atraso tecnológico e organizacional da nossa Marinha,
consequência inevitável do isolamento internacional a que o país foi
votado por causa dos conflitos ultramarinos.
As limitações18 das antigas fragatas começavam desde logo pela sua
reduzida dimensão. Basta constatar que, com exceção das classes Oslo
(NOR), Wielingen (BEL) e Peder Skram (DEN)19, cujo foco de ação
eram os mares da Noruega e Báltico, todos os outros navios aliados que
operavam no Atlântico tinham cerca do dobro ou mais de tonelagem
por comparação com os nossos. Era um aspeto bastante penalizador em
condições atmosféricas adversas, desde logo nas operações de reabastecimento, mas também nas manobras que exigiam elevadas velocidades
evolutivas.
Significativas eram também as limitadas capacidades dos sistemas
instalados a bordo. Era o caso dos equipamentos de comunicações, quer
em UHF, quer em HF, nomeadamente os TED – ANNHUR, de baixíssima
fiabilidade e ainda trabalhando a cristais, que tornavam uma dor de cabe18

Algumas foram mitigadas no final dos anos 80 e início dos anos 90 pela instalação
de alguns equipamentos comuns às novas fragatas, como é o caso do Sistema Integrado de Comunicações (SIC), do sonar SQS 510, do sistema EW Apecs (modo
passivo), do lançador de engodos SRBOC, ou do roncador NIXIE.

19

Poder-se-ia ainda referir as da classe Leander (Reino Unido), que começaram a
ser abatidas no início dos anos 70.
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ça qualquer ordem de alteração ao plano de frequências. Não por acaso as
nossas fragatas eram ironicamente conhecidas pelas “say again”, tantos
eram os pedidos de repetição dos seus operadores de fonia. Em regra,
os navios atribuídos à SNFL eram reforçados com um ou dois SRC 20,
mais fiáveis e potentes, geralmente atribuídos às redes tática e de ação,
mas insuficientes para cobrir as dedicadas à compilação dos panoramas.
Daí que a principal preocupação do pessoal da ponte e do CIC20fosse a
localização em permanência do ZZ21, elemento crucial para manutenção
do correto posicionamento do navio na força naval em evolução.
A isto acrescentava-se a inexistência do Link 1122, restando-nos
apenas o ineficaz Link 14, em modo manual, para o panorama aéreo.
É hoje caricato recordar o esforço inglório dos operadores do chamado registo aéreo, constituído por um quadro de perspex gravado com
círculos concêntricos e linhas de direção, para descodificar e registar
as informações de azimute e distância das aeronaves presentes na área,
impressas em infindáveis rolos de papel debitados pelo Link14.
Se assim era na componente Anti-Air Warfare (AAW), também
os panoramas de superfície e submarino no chamado registo operacional local (ROL) deixavam muito a desejar. Dispunha-se para o efeito
de duas mesas de registo manuais, uma dedicada ao panorama de superfície e outra ao de sub-superfície, com a compilação a ser feita a
lápis de cor sobre papel vegetal, alimentada essencialmente por dados
recolhidos pelos radares e sonares próprios. Era uma aflição cada vez
que tinha de se mudar o vegetal, fosse por saturação da informação
nele registada ou por necessidade de mudança da escala da mesa. Lá
se perdia o panorama tão laboriosamente construído, recomeçando-se
todo o processo de novo. Atente-se que, nesta época, já todos os nossos
parceiros dispunham de sistemas automatizados (NTDS)23, essenciais
para a compilação e apresentação da imagem dos três ambientes, aéreo,
superfície e submarino.
20

Centro de Informações em Combate

21

Posição de referência para o desenho de coberturas e posicionamento dos navios
de uma força naval, geralmente ocupada pela unidade mais valiosa a proteger.

22

	Sistema automático para troca da informação necessária à compilação dos panoramas aéreo, de superfície e de sub-superfície.

23

Naval Tactical Data System. A classe Oslo só dispunha de mesa de registo automática, mas com integração do Link 14.
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Os radares das PSIL24eram bastante limitados em alcance e discriminação de azimute, muitas vezes não cobrindo sequer os extremos das
coberturas Anti-Submarine Warfare (ASW); os das JBEL25, mais potentes, ainda que também de baixa discriminação, não dispunham contudo
de tecnologias Doppler para deteção de aeronaves voando sobre terra
ou de possibilidades de variação de frequência para contrariar o empastelamento ou a mistificação26 inimigas.
Os sonares27 de ambas as classes eram de alta frequência e limitados na capacidade de processamento de sinal, o que tinha como consequência distâncias médias de deteção submarina muito baixas, na
ordem das 1.000 jardas ou menos, particularmente em condições de
difícil propagação acústica, situação comum nas águas nacionais. Este
facto conjugado com o reduzido alcance dos torpedos instalados28, dava
azo a ações ASW conduzidas a curtíssimas distâncias dos submarinos
alvo, gerando inúmeras esteiras em seu redor e condicionando assim a
capacidade de deteção própria e a dos meios aéreos, sonobóias e sonares dos outros navios em companhia.
Por fim, ainda no campo dos sensores, uma curta referência à completa ineficácia dos sistemas passivos de Guerra Eletrónica (EW)29,
devida essencialmente à sua obsolescência, falta de fiabilidade, inexistência de bases de dados30 e inexperiência dos respetivos operadores.
Sem capacidade EW ativa, bem à maneira do espírito de improviso do
marujo português, em exercícios, por vezes recorria-se a meios menos
ortodoxos de “intelligence informal” para obter as frequências das redes de comunicações dos oponentes, onde posteriormente se injetava o
24

MLA 1B (Aviso Aéreo) e Decca 316P (SUP).

25

DRBV 22A (Aviso Aéreo) e DRBV 50 (SUP).

26

Técnicas associadas a transmissões eletromagnéticas dos oponentes, destinadas a
saturar a receção ou a induzir contactos falsos.

27

PSIL- SQS-30 (pesquisa) e SQS 32A (ataque); JBEL – SQS 17A (pesquisa) e DUBA
3A (ataque); as PSIL dispunham ainda de um VDS (Variable Depth Sonar), que
nunca vi operar.

28

PSIL - MK 44; JBEL - L3.

29

PSIL – NA WLR1 e NA WLR 3C, JBEL – ARBA.

30

	Apenas se dispunha dos dados constantes no NATO EMITTER DATA BASE, cujas
janelas de indefinição eram demasiado largas para a identificação de qualquer
plataforma emissora.
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ruído ensurdecedor de um qualquer dispositivo de bordo31, dificultando
assim a troca de informações entre eles.
Em matéria de armamento o panorama também não era o melhor.
As PSIL dispunham de duas peças duplas de artilharia de 76mm, controladas por uma direção de tiro obsoleta, o que obrigava a que o controlo da eficácia do tiro fosse feito visualmente.
Para além dos torpedos já referidos, possuíam como armas ASW
seis lançadores de bombas de profundidade e dois morteiros Boffors de
375mm, de muito curto alcance para ataque a submarinos, mas porventura eficazes como medida anti-torpédica, assim fosse tempestivamente
disparada uma salva perante a aproximação de um torpedo. Para os
Imediatos cada disparo constituía um “pincel” na verdadeira aceção da
palavra, pois queimava completamente a tinta de alumínio do interior
dos reparos de proteção, para já não falar na vasta quantidade de lâmpadas da iluminação interior que se fundiam pela trepidação resultante
do disparo. As JBEL estavam num patamar superior. Para além de três
torres de 100mm, com capacidade de tiro contra costa, estavam ainda
equipadas com duas peças de 40mm para tiro anti-aéreo. A grande diferença qualitativa residia contudo na direção de tiro, que tinha associado o radar DRBC 31D, permitindo uma eficácia francamente superior.
Na componente ASW, aos tubos lança-torpedos acrescia um morteiro
quádruplo de 305mm, o bem conhecido “Osvaldo”, igualmente de curta distância, mas com capacidade de tiro contra terra e possibilidade
de lançamento de foguetes iluminantes, mantendo em comum com as
PSIL o consumo de lâmpadas de cada vez que fazia fogo.
A tudo isto há a acrescentar a inexistência de helicóptero orgânico
e, por via disso, a de controladores certificados, o que condicionava
em muito a capacidade para conduzir operações Anti-Surface Warfare
(ASuW) e ASW, razão mais que pertinente para que quase nunca nos
fossem atribuídas funções de Warfare Commander32 no seio das forças
navais que integrávamos.
Para além dos aspetos materiais atrás traçados, importa sobremaneira sublinhar também o fator humano. À época, o domínio da língua
31
32

Como por exemplo, os berbequins elétricos.
	Responsável pela emissão das instruções de coordenação (OPTASKS) e pelo controlo das ações de ataque ou defesa num dado ambiente, aéreo, de superfície ou
submarino.
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inglesa era em geral muito pobre, mesmo na classe de oficiais. Recorde-se
que ainda havia o hábito de traduzir para português os manuais táticos da
NATO, o que em nada ajudava à evolução no conhecimento do inglês,
obrigando frequentemente os oficiais de quarto ao CIC a desfocar a sua
atenção da análise da situação, para ajudar os operadores dos circuitos
de fonia a receber informação importante à ação. Este estado de coisas, a
par das deficiências na formação de base e de tradições organizacionais
ultrapassadas33, levou a um excessivo centralismo nos oficiais em todos
os níveis da cadeia de decisão. O resultado traduzia-se na falta de envolvimento dos supervisores e operadores e tinha como consequência um
enorme vazio na perceção do que estava a ocorrer, inibindo o seu contributo para o conhecimento integrado dos panoramas, o estabelecimento
de prioridades e a antecipação das situações. A organização de bordo, em
que cada serviço compreendia o pessoal afeto à operação e à manutenção,
também em nada ajudava a manter o foco nas operações, antes fomentando a compartimentação em detrimento do conjunto.
Perante este quadro, pese embora as duas classes de fragatas não
tivessem sequer chegado a meio da vida útil expetável para um navio
militar, algo teria de ser feito para acrescentar valor e prestigiar a Marinha nos seus contributos para a Aliança. Para o efeito, a medida que se
apresentava como mais evidente seria a de um projeto de modernização
de meia vida. Porém, o facto de a conceção dos navios remontar ao final
dos anos 40, caso das PSIL, e década de 50, caso das JBEL, associado às grandes evoluções tecnológicas entretanto ocorridas, tornavam o
projeto pouco aceitável. Tal devia-se sobretudo a impossibilidades de
nível estrutural, o que, caso tivéssemos enveredado por esse caminho,
levaria a uma modernização baseada em “remendos”, vultosos nos custos, mas sem que daí resultasse um produto final coerente e consistente
com os requisitos e padrões operacionais pretendidos.
Assim, não é de admirar que desde 1976 a Marinha tivesse feito sentir junto dos responsáveis políticos a imperiosa necessidade de
aquisição de novas fragatas a fim de conseguir satisfazer na plenitude
os compromissos nacionais no seio da Aliança. Várias foram as pos33

A título de exemplo, em jeito de remoque de saudável rivalidade entre especialidades, refiro as dificuldades no acesso às publicações classificadas, ciosamente
"escondidas" em cofre pelos oficiais de comunicações, vulgarmente conhecidos
pelos "comunicativos".
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sibilidades que estiveram em apreço34, com especial destaque para as
holandesas da classe Kortenaer, até que, em 1984, surgiu uma proposta
de um consórcio alemão35, apoiada pelo seu próprio governo, que viria
a ser aceite por Portugal, levando à assinatura, em 1986, de um contrato
para aquisição de três navios MEKO 200PN36, a serem construídos pelos estaleiros B&V e HDW.

1.3. As novas fragatas
Não cabe nesta incursão discorrer sobre as razões das opções tomadas para seleção dos sistemas a instalar a bordo dos novos navios,
muitas delas ditadas pelas disponibilidades das contribuições materiais
manifestadas por alguns países aliados. De igual forma, não se pretende
fazer uma descrição muito detalhada das armas e sensores de bordo,
procurando-se apenas salientar que estes novos sistemas fizeram aportar algumas capacidades inovadoras na Marinha, que foram determinantes na sua transformação.
Desde cedo houve a convicção de que a realidade material e tecnológica das novas fragatas iria implicar também uma nova organização de bordo. Nessa medida, em 1988, a Marinha fez embarcar dois
oficiais37, por um período de 5 semanas, em navios de três marinhas
europeias a fim de tomar conhecimento da sua organização interna.
Aqueles oficiais produziram um extenso e bem elaborado relatório que,
em termos gerais, apontava claramente para o modelo de organização
departamental. A principal consequência para a área das operações, era
a completa segregação da função manutenção, que passaria a ser uma
responsabilidade do departamento de armas e eletrónica (DAE), per-

34

	Nelas inventario as Leander da RN, em 2ª mão, em uso generalizado nas marinhas
da Commonwealth, mas já a entrarem em fase de abate, as inglesas do Tipo 21,
classe Amazon, e as Lupo italianas.

35

Constituído pela Blohm+Voss (B&V), Ferrostaal,Howaldtswerke- Deutsch Werft
(HDW) e Thyssen Rheinstal Technik.

36

	MEKO é o acrónimo de Mehrzweck-Kombination, traduzível por combinação multipropósito. O conceito é baseado na modularidade dos sistemas e equipamentos,
permitindo maior rapidez na construção e menores custos de manutenção.

37

CTEN Rocha Pereira e 1TEN Mendes Calado, que embarcaram em unidades do
Reino Unido (RU), Holanda e Alemanha.
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mitindo o foco do departamento de operações (DOPS)38 no essencial, a
condução das operações.
Para facilitar a transição, o novo modelo foi desde logo implementado experimentalmente nas fragatas da classe Comandante João Belo.
Complementarmente, a seleção do pessoal para a frequência de cursos
de formação junto dos fabricantes dos novos sistemas não deixou de
ter em linha de conta a nova realidade organizacional. Assim, dada a
boa formação técnica de base dos oficiais especializados em eletrónica
e dos sargentos artífices, pode afirmar-se sem rodeios que a transição
de responsabilidades foi bastante bem sucedida, ultrapassando-se sem
grandes dificuldades um dos principais desafios que então, pessimisticamente, se antecipavam com a criação dos departamentos.
A partir daqui os chamados “operacionais” passavam a dedicar-se
em exclusivo à exploração das capacidades dos sistemas contribuintes
para o produto operacional. Importa sublinhar também o grande contributo para a formação e treino das equipas dos centros de operações
trazido pela aquisição em 1987 de um ASTT39 para o CITAN40, o que
veio a facilitar sobremaneira a adaptação às consolas de bordo.
Longe de pretender ser exaustivo na referência e na caraterização
operacional dos novos sistemas, não posso deixar de sublinhar alguns
fatores que mudaram por completo a forma de conduzir as operações a
bordo das fragatas da classe Vasco da Gama.
Desde logo a robustez para o mar. Pese embora a impressiva envergadura das superestruturas, o pontal comparativamente baixo e a
proa pouco lançada, o seu equilíbrio dimensional41, associado a um sistema de estabilizadores de razoável eficácia, faz dos navios plataformas
relativamente estáveis e confortáveis. A este propósito trago à colação a
travessia do NRP Vasco da Gama do Canadá para a Noruega, no âmbito
do exercício TeamWork 92, parcialmente cancelado devido às condi38

Para além dos referidos DOPS e DAE, havia o departamento de propulsão e produção e distribuição de energia (DPE) e o de logística (DLOG).

39

Action Speed Tactical Tainer. Simulador para treino de procedimentos táticos e
de tomada de decisão.

40

À época Centro de Instrução de Tática Naval, hoje Centro Integrado de Treino e
Avaliação Naval.

41

Cerca de 3300 tons de deslocamento, 116 mts de comprimento, 14,2 mts de boca
e 6,2 mts de calado.
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ções de mar pela proa altamente adversas, em que vários navios tiveram
de abandonar o exercício com avarias graves e fissuras no costado, mas
em que o nosso conseguiu navegar com uma excelente velocidade de
avanço e em completa segurança42. Mencionaria apenas duas debilidades. Uma, a localização dos parques de reabastecimento de líquidos nos
conveses laterais do pavimento 01, deixando demasiado exposto o pessoal que ali opera; a outra, fruto da vasta superfície vélica, a dificuldade
em orçar a baixas velocidades, tornando particularmente exigentes as
manobras portuárias com ventos superiores a 15 nós.
Quanto a sistemas, começo pelo Sistema Integrado de Controlo
das Comunicações (SICC)43, cuja conceção e desenvolvimento, com
notável sentido de visão, tinha sido iniciada anos antes através de uma
parceria entre a Marinha e a empresa nacional Centrel-EID. Tendo passado com sucesso a fase de operação experimental a bordo da fragata
Roberto Ivens, nomeadamente aquando da sua integração na SNFL em
1989, o SICC era já uma certeza incontornável.
Acabaram-se os “say again”, arrumaram-se em definitivo os telefones de indução de cabeça e peito para as comunicações internas, passámos a ser os primeiros nas respostas aos saltos de frequência, em suma,
num facto que por si só diz tudo, os navios portugueses passaram, em
regra, a ser os responsáveis pela coordenação e controlo dos planos de comunicações das forças navais que integravam, designadamente da SNFL.
Equipados com o Link 11 para troca automática de informações
e ordens, e possuidores de um sistema de comunicações com potência
adequada e elevada fiabilidade, os nossos Centros de Operações (CO)
dispunham agora de toda a informação necessária à construção dos três
panoramas ambientais da guerra.
Paralelamente, com o sistema automático de transmissão de dados,
o STACOS44, toda aquela informação, após ser tratada pelos respeti42

A fratura de alguns parafusos da fixação da peça de 100mm ao convés foram a
única marca de algum relevo a registar.

43

Para além das comunicações externas, integra também o sistema PCTI para as
comunicações internas.

44

	Acrónimo para Signaal Tactical Command System. Este sistema permite a apresentação de informação processada e não processada proveniente dos sistemas
radar, incluindo os de tiro, IFF (Identification Friendly and Foe), sonar, Link,
Vesta (para controlo dos helicópteros e relato de contactos por si detetados) e
eletro-óticos se existentes.
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vos operadores, passou a ficar disponível em duas consolas horizontais,
uma dedicada à componente AAW e a outra às componentes ASuW e
ASW, permitindo ao comando a visualização abrangente e integrada
da situação, conferindo-lhe excelentes condições para que a tomada
de decisão fosse alicerçada em informação exaustiva, credível e atualizada.
As caraterísticas e desempenho dos radares45 transportou-nos também para outro nível, ainda que o de aviso aéreo não pudesse ser considerado “state-of-art” e o de aviso combinado fosse uma espécie de
protótipo46. As distâncias de deteção aumentaram significativamente47,
passou a dispor-se de capacidade de seguimento automático e simultâneo a largas dezenas de alvos, bem como de informação de velocidade
e altitude a acrescer às comuns de distância e azimute e, igualmente
significativo, da possibilidade de fazer uso de contramedidas eletrónicas passivas por mudança das frequências de emissão.
Com o STACOS a processar essencialmente a informação necessária à construção da “Recognized Picture”, o ciclo prossegue até ao
emprego das armas integradas no DDWCS48. O controlo destes dois
sistemas que integram respetivamente sensores e armas é feito pelo
SEWACO49, que acaba assim por ser um sistema de sistemas.
Este tipo de integração de sensores e armas proporciona uma excelente eficácia no emprego destas, especialmente da peça de artilharia
de 100mm e do míssil NSSM50, permitindo a sua atribuição simultânea
a mais que um alvo de superfície e/ou aéreo.
45

	Aviso Antecipado (bandas E/F) - DA 08; Aviso Combinado (Aéreo e Superfície)
(Banda G) - MW 08; Navegação KH 1007 (F); Tiro - STIR 180.

46

	Do radar SMART, que viria a equipar as fragatas holandesas da classe Karel Doorman, duas das quais foram adquiridas pela Marinha em 2006, o NRP D.Francisco
de Almeida e o NRP Bartolomeu Dias.

47

	Mais de 150Km para o de aviso aéreo (DA) e mais de 50Km para o de aviso
combinado (MW).

48

Dual Director Weapon Control System.Controla os canais de fogo e armas associadas (peça de 100mm e míssil NSSM).

49

Sensor Weapon and Command System.

50

NATO Sea-Sparrow Missile.É um PDMS (Point Defence Missile System) destinado
à defesa anti-aérea de curto/médio alcance, com capacidade também para atacar
alvos de superfície.
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A peça de 100mm é muito semelhante à existente nas fragatas da classe Comandante João Belo, mas com maior ritmo de fogo e uma eficácia
acrescida em virtude das superiores capacidades de seguimento e controlo
da direção de tiro. Com o NSSM os nossos navios passaram, pela primeira
vez, a dispor de uma capacidade de defesa própria para contrariar a ameaça
aérea, especialmente a proveniente de aeronaves, permitindo também, ainda que marginalmente, dar alguma proteção de área aos navios em companhia próxima dentro de um raio inferior a cerca de 9 milhas.
Ainda no campo da artilharia merece especial referência o sistema Vulcan- Phalanx, concebido para ser uma última medida de defesa anti-míssil.
É um sistema autónomo (stand alone) que efetua automaticamente todo
o ciclo de defesa perante um ataque em progresso, desde a deteção inicial
do alvo até à abertura de fogo. É basicamente composto por dois radares
controlados por computador e seis canos de 20mm que disparam munições
de tungsténio a um ritmo de superior a 4500 tiros por minuto51. Incontornável na defesa antimíssil é também o SRBOC52, sistema autónomo lançador
de munições transportadoras de palhetas metálicas que, ao dispersarem no
ar, constituem-se como um alvo fictício capaz de atrair mísseis atacantes,
desviando-os da direção dos navios contra quem foram lançados.
Na área ASW o principal desenvolvimento proveio da instalação
do sonar de casco SQS 51053, de média frequência, com muito boa capacidade de processamento de sinal e de apresentação da informação ao
operador, que permite também a deteção automática da aproximação de
torpedos ativos e passivos. Os navios dispõem também do sistema anti--torpédico NIXIE54 e passaram a estar armados com o torpedo MK46,
51

	O sistema Vulcan-Phalanx é um CIWS (Close-In Weapon System), para defesa a
muito curta distância. Tem vindo a ser atualizado, designadamente no aumento
do ritmo de fogo, na aquisição de capacidade anti-superfície e na possibilidade
de deteção e seguimento por infra-vermelhos.

52

	Acrónimo de Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures. Já existente nas FF
JBEL, mas de eficácia muito condicionada pelas limitadas capacidades dos navios
na deteção e processamento de informação. Podem igualmente lançar munições
com engodos para mísseis guiados por radiação infravermelha.

53

	Este sonar tem vido a ser modernizado em colaboração com a marinha canadiana,
nomeadamente ao nível do processamento de sinal.

54

	Sistema rebocado destinado a atrair torpedos passivos através da simulação das
emissões da propulsão do navio e, em versões posteriores, pela mistificação das
emissões do próprio torpedo.
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que representa uma evolução muito significativa face aos MK44 e L3
das PSIL e JBEL, respetivamente.
Por fim, importa referir o sistema de Guerra Eletrónica, o APECS ll,
integrando num só sistema as medidas passivas55 de análise aos parâmetros das emissões eletrónicas recebidas e as medidas ativas de empastelamento ou mistificação dessas emissões. Grandes foram as dificuldades
iniciais para tirar partido das notáveis capacidades deste sistema, mormente por falta de uma base de dados fiável que permitisse a identificação
dos emissores externos, como também pelo escasso conhecimento sobre
a eficácia das contramedidas eletrónicas56 disponíveis.
Concluo assim esta incursão sumária às capacidades operacionais das novas fragatas, essencialmente focada nas armas e sensores
de bordo, não sem salientar que a capacidade operacional de um navio
compreende muito mais do que a componente material, posto que o
fator humano, tido na perspetiva individual ou coletiva, acaba por ser
o elemento mais decisivo no desempenho de qualquer unidade naval.

1.4. A transformação
Caraterizado o contexto material em que se processou a transição
das anteriores fragatas para as da classe Vasco da Gama, importa agora
fazer uma apreciação sobre as consequências dessa transição, a que, de
forma pouco criativa, chamo de transformação pela coincidência temporal com o movimento conhecido por “Transformation” ocorrido na
NATO no início dos anos 90, na decorrência da chamada “Revolution in
Military Affairs” e do advento da “Network Centric Warfare”.
Não foi contudo esta evolução muito centrada nas tecnologias de
informação o principal estímulo à nossa transformação. Tal pergaminho
vai inteirinho para a participação dos novos navios no BOST57, o qual
foi sem sombra de dúvida o grande catalisador da mudança.
É claro que antes da deslocação ao BOST em setembro de 1991
já tinha havido algumas alterações, já o navio praticava a organização

55

	Medidas conhecidas pelo acrónimo ESM (Electronic Support Measures).

56

	Medidas conhecidas pelo acrónimo ECM (Electronic Counter Measures).

57

Basic Operational Sea Training. Período de 6 semanas de treino intensivo realizado no Sul da Inglaterra, sob a égide da Royal Navy.
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departamental, já o departamento de Operações tinha sido expurgado das
tarefas de manutenção, já o processo de compilação dos panoramas apresentava alguma qualidade fruto da exploração dos novos sensores e da
operação do Link 11 com razoável proficiência, já se dispunha de um
controlador de helicópteros qualificado e já o sistema de comunicações
internas e externas apresentava grande flexibilidade e fiabilidade. Serve
isto para afirmar que na perceção da guarnição e das unidades nacionais
e aliadas com quem entretanto exercitámos58, a fragata Vasco da Gama
evidenciava um desempenho bastante acima do que era habitual nos nossos navios, fazendo crer que o desafio estava irreversivelmente ganho.
O BOST veio porém demonstrar a relatividade da análise. De facto, a justificada satisfação e orgulho sentidos pela guarnição, baseados
na convicção de qualidade do seu produto operacional por comparação
com o tido em outros navios no passado, sofreram um duro abalo quando confrontada pela primeira vez com outros níveis organizacionais e
padrões de desempenho que lhe eram desconhecidos.
Não cabe neste artigo detalhar o que foi o BOST para a Marinha
Portuguesa, mas seria pobre qualquer abordagem às consequências da
chegada das novas fragatas que não colocasse aquele período de treino
no topo da lista das principais razões que as provocaram. Efetivamente,
as ondas de choque do BOST propagaram-se por toda a Marinha gerando uma dinâmica de renovação imparável, que a libertou de algumas
amarras erradamente apelidadas de tradições, em defesa das quais se
praticava um imobilismo castrador da mudança. Mudaram as organizações de terra e de bordo59, mudaram a doutrina e os procedimentos,
mudaram a formação e o treino, mas, em minha opinião, a principal
transformação ocorreu na redefinição dos níveis de responsabilidade
entre os oficiais, sargentos e praças.
Reconheço que é uma opinião controversa, mas neste tipo de análises,
necessariamente multidisciplinares e abrangentes, não é fácil eleger um
elemento que de forma clara se sobreponha aos outros e, menos ainda, concitar consensos à volta de qualquer escolha efetuada, a qual estará sempre
eivada das sensibilidades e vivências particulares dos seus protagonistas.
58

	Após a chegada a Lisboa em 24MAR91 e até partir para o BOST em 30AGO91,
o navio participou nesse ano num exercício PASSEX com unidades alemãs
(15/18MAI), no exercício NATO Ocean Safari 91 (05/18JUN) e num PASSEX
com a Força Naval Permanente da NATO no Atlântico (25/27JUN).

59

	Em 1993 foi aprovada uma nova Lei Orgânica da Marinha.
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No entanto, se se atentar naquilo que era a organização e as incumbências tradicionais do pessoal de quarto ao Centro de Operações,
com facilidade se recorda a quase total ausência de envolvimento dos
sargentos e das praças no planeamento, na partilha da informação ou no
contributo para o processo de decisão. Esta situação era fundamentalmente devida ao facto de aquelas categorias terem uma formação operacional deveras rudimentar, bem como à sua falta de domínio da língua
inglesa, o que lhes dificultava em muito o estudo e a compreensão das
publicações Aliadas. O corolário natural deste estado de coisas era, por
um lado, uma excessiva centralização nos oficiais de praticamente tudo
o que estivesse relacionado com assuntos operacionais e táticos, e, por
outro, uma tendência generalizada entre sargentos e praças para deles
se alhearem, não por razões de comodismo, mas antes pelo sentimento
de insegurança próprio de quem não está confortável com o seu saber.
Perante este quadro centralista, não admira pois que enquanto Chefe
do Departamento de operações da fragata Vasco da Gama, no início do
BOST, procurasse estar sempre presente na Ponte ou no CO em qualquer
situação tática. Assumia-me como uma espécie de “chefe de orquestra”
na condução tática do navio, por mais rotineiro que fosse o cenário, desde
um reabastecimento a um simples exercício de manobras e evoluções,
interferindo nas competências dos respetivos oficiais de quarto. A contragosto, confesso-o, tive de mudar. O staff do FOST não me deu tréguas
até adotar uma postura menos interventiva na ação dos oficiais de quarto.
Noutro nível, os oficiais, fosse na qualidade de Chefe de Serviço
ou de Oficial de Quarto, tinham em maior ou menor grau uma postura
semelhante, pouco envolvendo o pessoal subordinado no planeamento
e na execução das atividades operacionais. O resultado era a fragilidade
da supervisão, a deficiente compreensão do cenário geral e a dificuldade em perceber os objetivos e as prioridades em cada momento, o que,
obviamente, limitava sobremaneira a iniciativa e o contributo individuais para a ação do navio como um todo.
Recordo-me bem de quão doloroso era ouvir os debriefings ou ler os
relatórios de avaliação dos exercícios, por vezes muito duros na crítica e,
em nossa opinião, bastas vezes injustos face ao esforço, ao empenho e à
dedicação postos nas preparações, frequentemente pela noite dentro. Hoje,
com o distanciamento emocional que a passagem do tempo proporciona,
não deixo de aceitar que, atentas as circunstâncias, nomeadamente a falta
de preparação prévia para lidar com padrões que nos eram estranhos, aquele
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tratamento de choque foi realmente necessário. Só assim foi possível chegar
ao mais profundo da nossa autoestima individual e coletiva e, fruto disso,
consciencializarmo-nos das nossas insuficiências e deixarmo-nos de oferecer resistência à mudança, antes reconhecendo-a como uma imperiosidade.
Foi necessário deitar por terra algumas conceções e práticas de muitos anos
para depois erigir algo mais forte, alicerçado em princípios e experiências há
muito validadas por várias marinhas aliadas. O Departamento de Operações
foi campo fértil para o florescimento de novas maneiras de estar e de fazer.
Na Ponte sublinharia a constituição das equipas de navegação em
águas restritas, com e sem visibilidade, em que o oficial de navegação passou a ser o elemento central de coordenação e de controlo, cabendo aos restantes membros a leitura de azimutes, de instrumentos auxiliares e, contrariamente ao que em nós era comum, a execução da carteação. Desde logo,
passaram a realizar-se briefings prévios a todo o pessoal envolvido (equipa
de navegação, elementos de quarto à Ponte e ao CO), contendo não só a informação pertinente à condução segura da navegação, mas também sobre o
contexto tático em que a evolução iria ocorrer; o “navegador”, para além de
integrar no planeamento muito mais informação do que tradicionalmente,
libertou-se do trabalho de carta e da leitura de azimutes, que passaram a ser
executados respetivamente por sargentos e praças. A sua atuação passou a
corresponder à de um gestor que monitoriza o desenrolar da situação e em
quem converge toda a informação relevante, comparando-a com o previsto
nas suas notas, para em seguida decidir ou recomendar superiormente a
decisão a tomar. Em síntese, passou de executor a supervisor.
Como outro exemplo referiria as manobras do navio na proximidade de outros em companhia, como sejam as situações de reabastecimento, reboque ou os MISCEX60, onde, uma vez mais, os sargentos e praças,
em especial os sinaleiros, passaram a ter competências acrescidas. Antes
do BOST alguém imaginaria um sargento a fazer o planeamento de um
exercício de evoluções táticas, ou uma praça a usar as regras da cinemática para calcular o rumo e velocidade adequadas a uma dada manobra, ou,
ainda, um operador de rádio a codificar e descodificar autonomamente os
correspondentes sinais táticos? Recordo que tempos houve em estas eram
competências e saberes quase exclusivos dos oficiais de comunicações.
60

	Abreviatura de Miscellaneous Exercise, onde se inserem os exercícios de "Manobras e Evoluções" destinados a melhorar a sensibilidade e a perícia dos oficiais
na manobra do navio.
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No funcionamento do Centro de Operações muita coisa igualmente mudou, embora nem sempre de forma definitiva, uma vez que o
próprio staff também estava a aprender a conhecer o navio e as suas
capacidades e limitações. A este propósito convém recordar, por exemplo, que o nosso Oficial de Operações não tinha equivalente na organização das fragatas britânicas, ou que o Controlador de Helicópteros
e o EWD61não dispunham de consolas dedicadas, o que levou a recomendações experimentais, propiciando aqui e ali improvisações organizacionais para que não se estava preparado e que contribuíram para
gerar algumas resistências internas à sua aceitação62.
Mexeu também muito com a organização interna o reconhecimento de que era fundamental haver uma maior disponibilização e divulgação de informação pelo CO e pela Ponte, e bem assim pelos outros
postos de controlo de bordo, essencialmente o MCR e a WSB63. Passou
a haver uma exploração mais eficaz do sistema CCTV64, criaram-se
listas de verificação, afixadas um pouco por todo o lado ou constituindo pequenos dossiers de fácil manuseamento e, sobretudo, passou a
haver um uso intensivo e criterioso dos circuitos internos de comunicações. Adotaram-se também práticas que nos eram desconhecidas,
designadamente a nível dos registos usados em ação, como é o caso da
OPINTEL65, mas, sobretudo, fruto da disseminação e partilha da informação, os registos passaram a integrar e a confrontar entre si todos os
elementos informativos disponíveis, permitindo assim a validação dos
panoramas aéreo, de superfície e sub-superfície.
Paralelamente, na grande maioria dos exercícios, todos os procedimentos associados ao empenhamento das armas eram efetivamente
61

	Diretor de Guerra Eletrónica.

62

O HC, por exemplo, foi colocado na consola horizontal a expensas do Oficial
de Quarto, para quem se colocou um banco improvisado, tendo inclusive havido
alteração da configuração do teclado que ambos tinham de partilhar.

63

Machinery Control Room e Weapon Section Base, de onde se controlam, respetivamente, os sistemas associados à plataforma (essencialmente ligados à propulsão
e à produção e distribuição de energia) e à limitação de avarias, e as ações afetas
à operacionalidade dos sistemas de armas e sensores.

64

	Sistema fechado de televisão (Closed Circuit Television) destinado à visualização
de quadros informativos previamente preenchidos.

65

	Registo destinado a integrar todas a informação de Intelligence.
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exercitados, simulando-se toda a cadeia de ações que culmina com
o disparo das armas e prossegue com o seu remuniciamento. Aqui
inclui-se também o carregamento de torpedos nos helicópteros, embora esta fase não tenha passado de um estádio tutorial no primeiro
BOST, uma vez que o navio não dispunha ainda de aeronaves orgânicas embarcadas.
A importância do tudo quanto foi referido nos anteriores parágrafos representou de facto uma tremenda evolução na nossa forma
de conduzir as operações, mas, sem a apoucar, insisto na primazia da
descentralização e da delegação, com a subsequente assunção de responsabilidades, como os elementos essenciais da mudança.
Basta atentar no significativo acréscimo de informação que passou a estar disponível para facilmente se perceber que não seria possível aos oficiais de quarto estarem envolvidos na sua compilação,
processamento e validação e, simultaneamente, analisar a situação,
reagir às ameaças, coordenar e conduzir as forças em companhia e
perspetivar as ações futuras.
A única solução era pois a delegação de tarefas e a responsabilização individual pelo seu cumprimento, fazendo com que cada um
percebesse a relevância do seu desempenho para a eficácia do conjunto, passando o navio a ser tomado como um sistema em que todos
sem exceção são peças determinantes, constituindo como que uma
cadeia na qual não pode haver elos fracos, sob pena de perecimento
do esforço coletivo.
Foi assim que os supervisores e operadores começaram paulatinamente a aprender a executar algumas novas tarefas, desde logo
a descodificar as mensagens estruturadas respeitantes às suas áreas
técnicas, como por exemplo as OPTASKS66. Delas passaram a extrair
a informação necessária às preparações prévias do seu serviço e a
divulgar a outros a informação que lhes era pertinente. Passou a haver
uma perceção mais sólida sobre as envolventes relacionadas com as
necessidades de cada serviço ou do desempenho de cada posição de
operação, melhorando substancialmente a articulação entre serviços e
fazendo desenvolver o sentido de entre ajuda e o espírito de corpo no
seio do departamento.
66

Documentos com uma estrutura pré-definida, destinados essencialmente à atribuição de tarefas no âmbito de uma força naval.
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As atividades operacionais, para além das ações da fase preparatória, passaram a ser objeto de um briefing prévio a todos quantos nelas
iriam participar, ainda que indiretamente, o qual contava com intervenções a cargo de sargentos e praças. Com isto ganhou-se um conhecimento alargado do contexto, do cenário e das circunstâncias em que a
ação iria correr, dos objetivos a perseguir, das prioridades estabelecidas
e, muito especialmente, da perceção e consciencialização da relevância
do desempenho individual.
Começou assim a florescer a chamada tactical awareness, que gosto de traduzir por sensibilidade tática, naturalmente mais vincada entre
os operadores, mas com expressão também na guarnição em geral. Ou
seja, o sucesso do navio na sua ação em combate depende do envolvimento coletivo e da unidade de esforço.
Esta sensibilidade teve os seus reflexos práticos imediatos em
dois planos: um, no âmbito do planeamento e das preparações, outro
no âmbito da execução. É disso exemplo, no primeiro caso, o facto
de os escalões intermédios passarem a elaborar mensagens de natureza
operacional67, coisa que julgo seria inédita na nossa Marinha. Na execução, constitui também exemplo a operação por esses escalões dos
circuitos de ação tática em fonia, relatando informações e instruções
por sua iniciativa, algo quase impensável no passado, não só por falta
de delegação para o efeito como, principalmente, por desconhecimento
dos procedimentos e falta dos conhecimentos básicos para apreciação
tática das situações.
Tendo vivido intensamente o antes e o depois, é para mim impressionante o que se progrediu em tão pouco tempo no plano do conhecimento individual em algumas matérias até então ausentes dos planos de
formação e de treino da Marinha, especialmente para sargentos e praças.
Num plano menos tangível é igualmente notável a forma como cresceram
os níveis de confiança pessoal, como progrediu a autoestima dos menos
habituados a serem protagonistas, como se remoçou a coesão, o espírito de cooperação e o sentido de entreajuda. Por fim, como despertou a
motivação do pessoal dos escalões mais baixos que, muito justamente,
passaram a ver-se como peças imprescindíveis ao bom funcionamento
daquelas máquinas, como o são os navios da classe Vasco da Gama.

67

Os EWD, por exemplo, em regra cabos, passaram a elaborar as OPTASKS EW.
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1.5. Breve conclusão
A integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha constituiu um passo de gigante na afirmação de Portugal no quadro da NATO.
De participante sem expressão de poder militar no passado, a presença das
fragatas da classe Vasco da Gama nas forças navais aliadas passou a ser
uma reconhecida mais-valia e os nossos navios vistos como um multiplicador de força, robustecido após a integração dos helicópteros orgânicos.
Num curtíssimo espaço de tempo queimámos etapas de desenvolvimento
que outros demoraram anos a percorrer, ainda que seja justo referir que
sem a experiência por eles transmitida, não nos teria sido possível tamanho
progresso.
De entre esses, sem deixar de fazer uma alusão à ajuda prestada pela
marinha alemã na fase de receção dos navios, tem lugar de especial destaque o BOST. Sem este treino não teríamos (quase seguramente) conseguido
chegar e sustentar os patamares de desempenho a que nos alcandorámos.
Porém, sem beliscar minimamente aquele reconhecimento, é imperioso expressar o que foi feito no seio da Marinha no campo do apoio aos navios e que foi igualmente decisivo para o seu reconhecido sucesso, sucesso
este que apesar de alguns desencontros iniciais é acima de tudo coletivo.
Importa recordar que o projeto das fragatas da classe Vasco da
Gama, fruto da conjuntura política e social então vivida no país, foi muito
controverso e que algumas vozes contrárias provinham da própria Marinha. Contestava-se a oportunidade face a uma conjuntura internacional
de desanuviamento, questionavam-se os custos do novo em favor do usado, refutava-se a prioridade de fragatas em detrimento dos draga-minas,
manifestava-se ceticismo sobre a capacidade interna, incluindo o Arsenal
do Alfeite, para operar e manter sistemas e equipamentos com tecnologia
de ponta, expressava-se pessimismo sobre a operação de helicópteros por
pessoal da casa.
Não foi pois um processo fácil. As “princesas”, como alguns lhes
chamavam face às muitas atenções e cuidados de que eram objeto em
desfavor dos outros navios, mas também por serem um centro mobilizador de inúmeras e mediatizadas visitas, eram frequentemente alvo de
intensos ciúmes internos.
Porém, em pouco tempo tudo passou. As fragatas da classe Vasco
da Gama passaram a ser uma fonte de orgulho transversal da esmagadora maioria dos que serviam na Marinha, pois rapidamente se apercebe-
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ram que todos, de forma mais ou menos direta, acabavam por, de algum
modo, no seu dia-a-dia, contribuir também para o desenvolvimento e
a sustentação do programa. Ou seja, compreendeu-se e interiorizou-se
que o sucesso de uns significava também o sucesso de todos.
Não cabe neste artigo desenvolver o que foram as mudanças ocorridas nos diversos setores em consequência das exigências de operação,
manutenção e sustentação das fragatas da classe Vasco da Gama, mormente à luz do que foram as lições do BOST. Ainda assim, não posso
deixar de enaltecer no setor “Pessoal” a rápida adaptação do sistema de
formação para colmatar as lacunas formativas entretanto identificadas
e a prioridade atribuída às fragatas no preenchimento em quantidade e
qualidade das suas lotações; no do “Material” é justo salientar a dedicação, o esforço e a competência técnica havidos na satisfação em tempo
e qualidade das necessidades logísticas e de manutenção. Merece igualmente uma palavra de especial destaque o papel dos comandos administrativos, do CITAN, das equipas de ligação ao FOST e das equipas
da Flotilha responsáveis pelo treino nacional, sem cuja ação não teria
sido possível a disseminação das inovações, a sua implementação e a
uniformização de procedimentos no seio da Esquadra.
No entanto, pese embora a justiças de todos os encómios que acima teci, reafirmo que a grande transformação da Marinha deu-se por via
da mudança das mentalidades no campo da descentralização e da delegação de tarefas, num justo reconhecimento da capacidade do pessoal,
muito em especial dos sargentos e das praças, que souberam corresponder com brio e orgulho às responsabilidades que lhes passaram a caber.
A confiança, a autoestima e a motivação de que ficaram animados e o
seu envolvimento direto nos processos de planeamento e análise foram
elementos incontornáveis na inovação, na flexibilidade e na consistência do processo de decisão, contribuindo também de forma indelével
através da iniciativa, cooperação e entreajuda para a solidez da ação.
Como diz um conhecido provérbio chinês, “dá um peixe a um homem
e alimentá-lo-ás por um dia. Ensina-o a pescar e ele bastar-se-á a si próprio”.
Assim foi com o processo das fragatas da classe Vasco da Gama.
Ensinaram-se as guarnições e elas conduziram os navios ao sucesso nas
suas missões, contribuindo assim para projetar a Marinha como uma
instituição moderna que merece a confiança dos portugueses e que honra o nome de Portugal no Mundo.
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2. DEPARTAMENTO DE PROPULSÃO E ENERGIA
2.1. Introdução
As fragatas da classe Vasco da Gama fazem 25 anos. No âmbito das comemorações do evento recebi um convite para coordenar a
elaboração de um artigo sobre o impacto que estes navios tiveram na
Marinha Portuguesa. Aceitei de imediato o desafio, embora consciente
de que um quarto de século é um período longo e que a memória dos
acontecimentos de então já está um pouco desvanecida.
O artigo deveria incidir sobre a área do Departamento de Propulsão e Energia (DPE), pelo que estabeleci contacto com os meus
pares das primeiras guarnições das fragatas NRP Vasco da Gama e
NRP Álvares Cabral, respetivamente CMG EMQ Gonçalves Ribeiro
e CFR EMQ Lopes da Costa.
A metodologia escolhida foi a de distribuir o conteúdo do artigo
por oficiais das primeiras guarnições das três fragatas, de preferência, um de cada área departamental. Assim, para a Limitação de Avarias foi indicado o CALM EMQ Garcia Belo (NRP Vasco de Gama),
para a Mecânica o CMG EMQ Modas Daniel (NRP Álvares Cabral)
e para a Eletrotecnia o CFR SEE Maria da Silva (NRP Corte Real).
A opção de repartir o artigo por vários autores corria o risco de o
tornar incoerente, mas a prática mostrou que o conteúdo saiu enriquecido. Cada navio constituiu uma realidade diferente e os autores
introduziram nos seus conteúdos essas vivências, trazendo uma visão
“comum” através de abordagens diferentes.
Os contactos foram efetuados e os oficiais referidos aceitaram
de imediato participar neste empreendimento.
O conteúdo do artigo aparece assim repartido pelas três áreas: a
Limitação de Avarias, a Mecânica e a Eletrotecnia.
A Marinha deu muita atenção ao programa das fragatas da classe Vasco da Gama. As diversas entidades envolvidas no processo
uniram esforços para que o mesmo fosse bem-sucedido e a realidade
mostrou que a grande maioria das atividades foram realizadas com
êxito.
O pessoal dos navios merece uma palavra de destaque, porque
grande parte do sucesso deste programa deve ser atribuído ao esfor-
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ço, por vezes estoico, realizado pelas primeiras guarnições, com uma
menção especial para o pessoal do NRP Vasco da Gama. A História
de Portugal é rica em exemplos da qualidade do seu povo, que quando dirigidos corretamente conseguem fazer coisas fantásticas.
Encerro este capítulo com um forte agradecimento aos autores,
CALM EMQ Garcia Belo, CMG EMQ Modas Daniel e CFR SEE
Maria da Silva por, apesar da sua intensa atividade profissional, terem disponibilizado parte do seu tempo, para nos recordar passos
importantes do processo de integração das fragatas da classe Vasco
da Gama na Marinha.

2.2. Perspetiva do Serviço de Limitação de Avarias
Hoje, passados cerca de 25 anos da entrada ao serviço das fragatas
da classe Vasco da Gama na Marinha, a Limitação de Avarias (LA), no
contexto global dos navios, deve ser avaliada em todas as suas vertentes. Seguindo esta abordagem, identifico quatro dimensões.
A primeira, a par da construção do navio, corresponde à preparação
do pessoal do serviço e o inerente desenvolvimento da organização de
bordo; a segunda, a aplicação das novas práticas e a consolidação do desempenho do pessoal, agora alargado a todos os serviços, sendo a LA um
elemento transversal na organização interna, culminando no BOST68onde
se destaca o desempenho da guarnição; a terceira, a assimilação das boas
práticas pela esquadra e a nova atitude dos comandos administrativos e
estrutura superior da Marinha. A quarta dimensão pode dizer-se que chegou uns anos mais tarde, quando a experiência adquirida no desenvolvimento deste programa e as muitas lições aprendidas foram incorporadas
nos programas de renovação da esquadra, em particular no programa de
construção dos navios de patrulha oceânica e no programa de aquisição e
transferência das fragatas da classe Bartolomeu Dias.
2.2.1. A preparação da guarnição e o desenvolvimento da estrutura
organizacional
O programa de construção de três fragatas MEKO 200, mais tarde
da classe Vasco da Gama, começou em 1986 com a assinatura do con-
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trato de aquisição (decorrendo as negociações desde 1984). De facto, nos
primeiros documentos aparece de forma bem clara o programa de treino
para o pessoal das fragatas, destacando-se o treino para operação/manutenção dos sistemas e equipamentos de bordo cuja responsabilidade de
fornecimento é da Marinha (número de cursos previstos: 90), o treino
para operação/manutenção dos sistemas e equipamentos fornecidos por
subcontratantes do consórcio (número de cursos previstos: 210) e o treino
a desenvolver no âmbito interno da Marinha, mediante a frequência de
cursos de preparação prévia para os cursos previstos e acima indicados.
O pessoal do Serviço de LA foi depois distribuído por cursos nestas vertentes. Ao longo do texto voltarei a este tema.
Para mim, e acredito que para todos os indigitados para a primeira
guarnição, neste caso do NRP Vasco da Gama, mas de certeza alargado
aos navios da classe e a todos os novos meios, a data da nomeação foi um
misto de satisfação pessoal, de desafio, mas sobretudo de grande expetativa e fator de motivação. Para o Chefe do Serviço de LA, a indigitação
ocorreu em outubro de 1988. O primeiro curso que os chefes do Serviço
de LA frequentaram foi no âmbito da preparação prévia para os cursos
previstos e para as funções: o curso avançado de LA para oficiais, o primeiro deste género no então Grupo Nº2 de Escolas da Armada.
Se nesta área, o início dos cursos em Portugal com o curso avançado de LA para oficiais, marca uma profunda alteração ao status quo, os
cursos na Alemanha fizeram com que começássemos verdadeiramente
a enfrentar o desafio, pois só conhecendo o navio, os seus sistemas e
equipamentos, foi possível pensar na organização e chegar ao “sistema
navio” – o navio em si mesmo começou a ser um sistema e numa fase
posterior um sistema integrado.
O Serviço de LA, um dos três serviços do Departamento de Propulsão e Energia (DPE), tinha a seu cargo os sistemas de apoio, os sistemas diretamente relacionados com a prevenção e combate a incêndios,
alagamentos e outros sinistros, todos englobados nos sistemas de emergência, e os auxiliares e oficina, tendo esta última secção sido incluída
numa fase mais avançada do conhecimento do navio. No total éramos
17 homens: 2 oficiais, 4 sargentos e 11 praças.
Um navio moderno – (até à data muitas das nossas referências não
incluíam os conceitos a seguir indicados) – é muito mais do que a plataforma, onde todos os sistemas contribuem para a organização para a
ação, para o combate, para a emergência, sem esquecer os padrões de
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habitabilidade e cuidados com o ambiente. O Serviço de LA, tendo a
seu cargo todas estas áreas, pode ser considerado uma charneira e um
elo de ligação entre todos os departamentos do navio: os sistemas de
apoio garantem a “qualidade de vida” a bordo de acordo com parâmetros de conforto bem definidos, os sistemas de emergência asseguram a
estabilidade em avaria, a prevenção e a segurança, permitindo vencer a
batalha interna e contribuir de sobremaneira, caso necessário, para dar
as melhores condições para a batalha externa. Além disso, os sistemas
auxiliares contribuem, nas diversas condições da organização de bordo,
para o total cumprimento das missões do navio, ao assegurar o tratamento de efluentes e a separação de óleo dos porões, tornando assim estas fragatas navios muito mais “limpos” do que as gerações anteriores.
Em breves palavras, esta era a distribuição de encargos e áreas
de responsabilidade do serviço, mas num navio complexo, como depressa percebemos, não se pode falar de um serviço por si só, pois em
todos os sistemas está presente a eletricidade, a eletrónica, a mecânica
e o “olho” do sistema de comando e controlo da plataforma (o NAUTOS69). Por esta razão, nos cursos que frequentámos em 1989 e 90,
havia elementos de vários serviços. Começávamos a tentar ser uma
equipa.
Aqui chegados, não posso deixar de referir que o muro de Berlim
caiu, uma semana depois de alguns de nós termos visitado a cidade e
termos sentido o significado de Leste e Oeste, sem rodar a proa. Assistimos também à “invasão” pacífica de Hamburgo por muitos cidadãos
alemães de Leste e à receção calorosa que tiveram. O mundo nunca
mais foi o mesmo.
Os cursos nos fabricantes para o “Key personnel” (pessoal-chave,
cerca de 40% dos oficiais e sargentos dos serviços técnicos) continuaram, regra geral bem estruturados e adequados às futuras funções a bordo. Estando estes cursos divididos em cursos de descrição e operação,
normalmente em módulos separados, eram sempre conjuntos para os
elementos das futuras guarnições dos três navios, e os de manutenção,
para o pessoal da direção técnica e das escolas de formação. Assim, foi
possível estabelecer um espírito de franca colaboração que, além de
69

	Acrónimo de Nautical Automation System: sistema automático de comando e
controlo da plataforma, distribuído por todo o navio através de uma rede ethernet
redundante que dispunha de mais de 2.400 sensores.
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útil, à medida que íamos conhecendo o navio, permitiu consolidar uma
organização comum aos três navios e trabalhar em documentos que
seriam disponibilizados a toda a guarnição numa fase mais avançada
da integração a bordo. Um exemplo destes documentos foram as fichas
de atividade. Nestas fichas, definiram-se e identificaram-se os objetivos, os participantes, o responsável, os pré-requisitos, a documentação
relacionada, os recursos necessários e a duração. Foram elaboradas 24
fichas para o Serviço de LA.
Estes documentos, aquando do ISI70 realizado no NRP Vasco da
Gama depois da entrega do navio, aspeto corrigido nos navios seguintes, onde foi executado antes da entrega, vieram a ser de grande utilidade e, posso dizer, apesar de terem sido elaborados numa fase em que o
conhecimento do navio ainda era limitado, mostraram ter sido bem elaboradas. Da fase de treino e adaptação a bordo, destaco ainda o treino
de LA, já com o navio, na respetiva escola da marinha alemã onde, nessa fase, o treino foi muito útil, sobretudo na área de primeiros socorros.
Pela primeira vez, a Marinha prepara a integração de um navio
com cidadela71. Como cerca de 90 % do envelope útil e toda a parte habitacional do navio pertence à cidadela, e sendo a cidadela um
elemento que condiciona a própria operação, todos os sistemas que a
compõem devem ser considerados críticos (selecionados, de acordo
com o normativo em vigor). Assim, o sistema de ventilação incluindo
as portas NBQ72 (entradas de ar e respetivos filtros) para as 9 secções
estanques de desenvolvimento vertical, independentes quanto a sistemas vitais, os módulos de ventilação, a extração, renovação e filtragem de ar, o aquecimento e ar condicionado, os respetivos sensores
e elementos de controlo, as caldeirinhas, a redundância necessária à
autonomia das áreas estanques, são todos aspetos fundamentais para
a organização para a emergência. Além destes sistemas, o Serviço de
LA compreende ainda os sistemas de emergência, os reservatórios dos
sistemas fixos de extinção de incêndios, os tanques de lastro, a ferra70
71

Integrated System Instruction, vulgo PTB.

	Sistema de proteção da guarnição contra agentes radioativos, biológicos e químicos,
sendo constituído essencialmente por filtros especiais de admissão de ar e por válvulas de descarga que garantem uma sobrepressão no interior do navio de 5 mbar
acima da pressão exterior, evitando assim qualquer entrada de ar contaminado.
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Sigla de Nuclear, Biológico e Químico.
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menta especial, a produção e distribuição de água doce, as embarcações e os respetivos sistemas de manobra, os sistemas de refrigeração
dos contentores das armas e sensores, os sistemas de movimentação do
helicóptero, a “sewage plant” (sistema de tratamento de efluentes) e a
oficina comum ao departamento.
Quanto à cidadela, depressa nos viríamos a habituar à sobrepressão de 5 milibares e às constantes variações de pressão e ao choque
nos ouvidos sempre que entramos ou saímos do interior do navio. Por
norma, desde o primeiro dia, a cidadela estava sempre estabelecida.
No que respeita à LA propriamente dita, a experiência de cada um
de nós adquirida ao longo dos embarques anteriores, a convivência com
marinhas amigas, estas com práticas mais atuais onde o treino já constituía um pilar na preparação para a ação e, como disse antes, a frequência nos cursos de formação do programa de construção das fragatas
da classe Vasco da Gama, levaram a longas conversas entre os futuros
chefes de serviço, onde chegámos a algumas conclusões. A primeira,
que o detalhe provisório e a organização base tinham que ser adaptados
ao navio e à nossa visão sobre a Limitação de Avarias; a segunda, que o
navio precisava de alguns reforços no equipamento de emergência e de
proteção individual; e a terceira, talvez a principal, a atitude de todos e
nos vários níveis hierárquicos relativamente à LA precisava de ser alterada. Como julgo que se vai perceber na conclusão deste texto, todas as
metas foram conseguidas.
Ao contrário do que hoje por vezes se pode levar a pensar, não
estávamos no zero absoluto da LA. A prova disso é que a organização
base então definida ainda hoje prevalece. Ainda no estaleiro conseguimos alterar a configuração do navio para implantar os destacamentos
LA AV, AR e da MÁQ, pois de origem a organização definida passava
apenas por um robusto destacamento do HANGAR (por receio do helicóptero embarcado?) e outro destacamento AV. A BIR – a brigada de
intervenção rápida –, conceito trazido de navios onde tínhamos servido, foi desenvolvida antes do armamento, ainda que tenha absorvido
algumas das funções secundárias no âmbito das diversas necessidades
em Condição 2, tais como: na manobra do bote, semirrígida e embarcação, nas redes de abordagem e em RAS73. Contudo, no que se refere
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	Acrónimo de “Replenishmentat Sea” (Reabastecimento no Mar).
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aos procedimentos, aí sim, a margem de progresso, como mais tarde se
constatou, era enorme.
Sendo uma excelente e completa plataforma, o navio tinha algumas lacunas no equipamento de emergência. Passo a indicar aquelas
que desde o início foram identificadas, mas só na fase de rescaldo do
BOST foram instaladas. A falta de sistema de carregamento para os
aparelhos de respiração autónoma (ARAS), sendo estas também em
número insuficiente, poucas máscaras de fuga e de difícil utilização,
equipamento de proteção individual insuficiente para os elementos pertencentes aos destacamentos, os compartimentos de máquinas não estavam devidamente equipados para a primeira intervenção, entre outros.
No entanto, a monitorização e possibilidade de paragem da ventilação à
distância, o sistema de C274 da plataforma, os sistemas automáticos de
extinção de incêndios, e o espaço (sim, os corredores amplos e os compartimentos dedicados) significaram por si só a possibilidade de uma
enorme evolução na prevenção – a verdadeira essência da LA.
Quanto à atitude perante a LA muito se pode dizer. Em poucas
palavras, vou tentar ilustrar o verdadeiro significado e alcance deste importante atributo. Anos antes, durante a permanência de uma fragata na
STANAVFORLANT, tive a oportunidade de visitar um navio da Força,
onde verifiquei que os armários com material LA não tinham cadeado
(um outro chefe de departamento disse-me então que se implementasse
esse procedimento no seu navio, o material desapareceria todo…, nada
disse, mas pensei o mesmo…). Como continuava a ter presente este
bom exemplo, no NRP Vasco da Gama desde o primeiro minuto também não existiam cadeados, nem armários fechados à chave. Em três
anos nunca desapareceu um parafuso!... Quanto aos barrotes, cunhas e
outro material de consumo, foram serrados, martelados, pregados, rebitados e nunca deixaram de ser repostos pelo organismo abastecedor.
Ou seja, receios antigos foram ultrapassados e novas práticas foram
seguidas desde o primeiro dia de forma quase natural. Não posso deixar
de referir o Command Team Training, um curso ministrado na Escola
LA da marinha alemã antes da entrega dos navios, onde o Comandante
e a formação de comando foram envolvidos num treino em equipa no
qual o processo de decisão da organização para a emergência foi o tema
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	Sigla de Comando e Controlo.
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em discussão. Este foi um marco, nesta alteração de paradigma, quanto
à LA ser uma responsabilidade de todos.
2.2.2. A consolidação do desempenho
Mas falar de Limitação de Avarias, no âmbito das fragatas da classe Vasco da Gama nunca fica completo sem se falar no BOST – Basic
Operational Sea Training –, em Portland, Reino Unido. O primeiro
BOST de um navio da Marinha Portuguesa foi e será sempre uma experiência única, irrepetível, marcante e transformadora. Na altura, muitos
de nós consideraram que seria cedo de mais, pois o navio tinha pouco
mais de 6 meses de operação com a guarnição, mas de facto foi um
marco. Na LA, temos o antes e o depois.
A preparação para o BOST foi insipiente. O navio era novo e estava novo (uma vantagem, mas também uma grande desvantagem). O
desafio era enorme. A Marinha não estava preparada.

Em exercício LA

A preparação para a missão e a incerteza que a envolveu determinou uma expetativa fundada e um receio, mais no conjunto do que
individualmente. Numa das poucas reuniões alargadas a toda a estrutura do Comando Naval e realizada a bordo, lembro-me bem da
afirmação que o que poderíamos esperar era um exercício com um
seriado menos exigente que um CONTEX da série 03 ou 04 e o orador
virando-se para mim disse: os únicos que vão trabalhar a sério são os
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rapazes da LA. Quanto a isto, foi verdade, mas todos a bordo trabalharam muito e a sério.
Depois do choque do Staff Sea Check, onde o navio foi inspecionado desde o nível da plataforma e condição do material, à organização de bordo e ao desempenho individual e da equipa e sobretudo
depois de, nessa noite, ter sido recebido o respetivo relatório, percebeu-se realmente que a “guerra” era a sério. Nesse dia, a LA portou-se
bem. O navio era novo (a vantagem), os exercícios foram básicos (ao
nível do que sabíamos fazer), o desempenho e a atitude individual estiveram ao melhor nível. O pior foi quando se recebeu o dito relatório.
As mais de 150 páginas foram demolidoras, com páginas e páginas de
recomendações (entenda-se de obrigações). O navio não estava preparado para a ação (a desvantagem), o material LA era insuficiente
os procedimentos eram escassos, os caminhos de fuga não estavam
sinalizados, a organização para a emergência não estava de acordo
com o OST75 GUIDE e com as melhores práticas então seguidas. É
verdade que pontualmente se constatou que os “ingleses” não tinham
um perfeito conhecimento do navio (vantagem?), mas regra geral tinham razão.
Nos dias seguintes, em terra, as tarefas dividiram-se entre a adaptação da plataforma aos requisitos do OST76, ao envio para Lisboa de
pedidos de reforço de material (muitos) e à resposta às perguntas de
qual é o procedimento da Marinha Portuguesa para… (reentrada em
compartimentos incendiados, tempo de disparo dos sistemas fixos de
extinção de incêndio, briefings e debriefings de exercícios, killcards, organização para a higiene e redução de ruído, etc., etc.). Como
exemplo das necessidades de adaptação da plataforma, refere-se a fixação dos estrados das casas de máquinas, a falta de comunicações
internas e a adaptação dos respetivos circuitos à organização para a
emergência, a instalação de equipamento LA nos compartimentos de
máquinas, a disciplina na segurança para navegar (secure for sea),
diretamente relacionado com a segurança para combater (secure for
action), que conduziu à fixação ao pavimento de inúmeros artigos
de todo o tipo, sobretudo de mobiliário, bem como na arrumação de
75

	Manual “enorme” contendo a descrição de todos os exercícios a realizar durante
o Curso, bem como os procedimentos a seguir.

76

	Acrónimo de Operational Sea Training.
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artigos pessoais de forma sistemática, a troca de local de implantação
de material, entre muitos outros (desvantagens de navio novo e de não
ter havido requisitos nesta área). Dos pedidos a Lisboa… começámos
a ter resposta 3 semanas depois e só após o staff do BOST ter agido,
ou seja, ter reforçado o que já tínhamos pedido e de ter dito que não
estávamos a exagerar.
Quanto à nossa resposta às muitas perguntas formuladas, fomos
respondendo. Algumas vezes na manhã seguinte (as noites foram
sempre longas), outras ao longo das seis semanas que lá estivemos.
De facto, a resposta foi na ação, no desempenho, este com reflexos
evidentes na curva de aprendizagem. Às vezes com queixas da atuação do staff (um ou outro exagero), mas também de grande compreensão e cooperação. Não posso deixar de mencionar o trabalho hercúleo
de todos sem exceção, que representou a feitura das killcards (listas
de verificação de todos os compartimentos, com definição de percursos e identificação de perigos), dos procedimentos para quase tudo,
da preparação do DISTEX77 (o exercício que em Lisboa nos disseram
não ser necessário fazer), da continuada preparação do equipamento
para o dia seguinte, a adaptação aos exigentes exercícios em ambiente
com fumo e mangueiras em carga, e muito mais.
Como experiência pessoal duma situação em concreto, refiro o
quadro de situação (auxiliar de memória) e a organização para a higiene e redução de ruído. O quadro, com a complexidade associada à
condição 1 – os postos de combate – e o permanente fluxo de informação, a “memória” não era a melhor forma de guardar e controlar a
informação. Foi preciso desenvolver uma forma expedita de registar
as avarias, os danos e as consequentes perdas de capacidade em todo
o navio. Nasceu o quadro de situação. Por outro lado, quanto à redução de ruído e de acordo com o planeamento do dia x, constava o
briefing para um exercício nesta área. Não compareci, pois a Marinha
não tinha este conceito nem esta prática, e se fosse alguém decerto
estaria relacionado com a luta antissubmarina, o grande beneficiado
da ausência de ruído. Engano, aqui a lógica era a do originador do
ruído. Quando dei por mim estava com o respetivo BR78 na mão a
77

	Acrónimo de “Disaster Exercise”, exercício de apoio a populações vítimas de
catástrofe.

78

	Sigla de “British Regulation”.
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definir a organização da Marinha Portuguesa para a redução de ruído
(foi assim que nos pediram, não havendo nada estabelecido, passaria
a ser a organização da Marinha). Na manhã seguinte estava definido
o embrião dessa organização, passada à prática com a seleção dos
equipamentos em funcionamento respeitando o grau e tipo de ameaça.
Algumas definições em língua portuguesa sobreviveram até hoje: a
patrulha silenciosa e a patrulha ultrassilenciosa, a navegação corrida
passou a trânsito silencioso.
Não posso deixar de referir o estado em que o navio ficava no
final de um grande exercício ou na guerra de quinta-feira. Água por
todo o lado (vestígios dos exercícios com mangueiras sob pressão)
e a uma guarnição cansada, com o pessoal sentado em recuperação
nem que fosse por 5 minutos. No BOST a LA ficou mais robusta, o
MCR (Machinery Control Room), a central de máquinas passou a ser
de facto uma central LA, a preparação dos exercícios passou a ser
uma obrigação atingindo hoje um nível de excelência. Entraram no
nosso léxico, dominando perfeitamente o seu significado, o objetivo do comando, as prioridades de reparação, os graus de ameaça e
as interdependências na batalha interna, as fronteiras de incêndio, de
arrefecimento e de fumos, a proteção dos quadros elétricos, o preenchimento dos diagramas de LA, a informação sucinta com ênfase nas
implicações na redução de capacidades e nos tempos de reparação
(ETR79), a limpeza, o equipamento individual, entre muitos outros
aspetos fundamentais, que hoje não são sequer falados, por estarem
perfeitamente adquiridos. Os conceitos alargaram-se às técnicas e aos
procedimentos, passou-se a falar de doutrina LA, que passou a ser
seguida.
No entanto, este é sempre um trabalho inacabado e permanente.
No fim do 1º ciclo de idas ao BOST, com a participação do NRP Álvares Cabral e do NRP Corte Real, cujas guarnições complementaram e
melhoraram o que o NRP Vasco da Gama iniciou, atingiu-se um nível
de desempenho e de organização para a emergência digno de registo.
No fim do BOST o navio era outro. A Marinha começava a estar em
condições de iniciar uma verdadeira transformação.

79

	Sigla de “Estimated Time to Repair”.
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2.2.3. A assimilação dos conceitos pela esquadra e as lições apreendidas
Chego agora àquilo que no início chamei a terceira dimensão: a
assimilação das boas práticas pela esquadra e a nova atitude dos comandos administrativos e estrutura superior da Marinha. De facto, o
trabalho, e sobretudo a atitude das primeiras guarnições deixou uma
imagem de marca, que foi continuada até hoje. No âmbito da LA,
os procedimentos foram adaptados de forma transversal à esquadra,
mesmo aos navios em fim de vida útil, as killcards são agora obrigatórias e estão incluídas num sistema (o SINGRAR80) que compila
a informação dos danos e aconselha as prioridades de reparação em
função da ameaça e do objetivo do comando. O treino faz parte do
dia-a-dia dos navios, a prevenção e a segurança fazem parte da rotina,
as escolas de formação e os organismos de direção técnica incorporaram essas novas práticas, as quais passaram a padrões de desempenho. Numa palavra, a bordo todos sabem o que fazer nas diferentes
condições. Os navios não são considerados prontos se não passarem
no Plano de Treino de Segurança (PTS).
Por fim, a influência nos programas de renovação da esquadra
que se seguiram. Pessoalmente, depois de deixar os navios, continuei
ligado às fragatas, primeiro como coordenador nas ações de manutenção planeada, depois como chefe do Departamento de Manutenção na
Direção de Navios e como responsável do programa de aquisição das
fragatas da classe Bartolomeu Dias. Como coordenador, verifiquei a
melhoria nos processos de reparação no estaleiro, bem como da crescente exigência, no bom sentido, das guarnições. No Departamento de
Manutenção, verifiquei que as boas práticas estavam generalizadas e
constituíam o quotidiano a bordo. Pude também participar em reuniões internacionais, nomeadamente em reuniões relacionadas com as
fragatas de conceção MEKO, onde testemunhei que os problemas iniciais das fragatas da classe Vasco da Gama tinham também ocorrido
noutros programas. As nossas soluções foram muitas vezes acolhidas
e seguidas por essas nações amigas. Noutras funções, participei na integração na Marinha das FFGH da classe Bartolomeu Dias, onde pude
aplicar as lições aprendidas e contribuir assim para que este programa
80

	Acrónimo de “Sistema Integrado para a Gestão de Prioridades de Reparação e
Afetação de Recursos”.
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tivesse sido mais um sucesso na Marinha, destacando a importância
e facilidade na execução que permitiu o facto de ter uma equipa (a
MAF), com oficiais e sargentos em diferentes fases da carreira, como
responsável pela gestão do contrato, integração na Marinha e preparação da sustentação ao longo do ciclo de vida (FOS).
Fazendo numa frase um balanço retrospetivo sobre a Limitação
de Avarias a bordo das fragatas da classe Vasco da Gama, digo: a
atitude com que foi encarada a Limitação de Avarias desde o início,
permitiu definir uma organização e estabelecer procedimentos, melhorando o desempenho individual, que no conjunto foi assimilado
por toda a esquadra.

2.3. Perspetiva do Serviço de Mecânica
Notas prévias:
O presente texto resulta da compilação de preciosos contributos
desenvolvidos pelos Eng.s Gonçalves Ribeiro, Lopes da Costa e Oliveira Josué (na qualidade de Chefes de Departamento das primeiras
guarnições), pelo Comodoro Ramos Borges e pelo Eng. Costa Pecorelli (como Chefes dos Serviços de Mecânica das primeiras guarnições) e pelo CALM Valente dos Santos e Eng.s Abel Simões e Évora
Bonito (na qualidade de representantes da área da Formação de então); os méritos que eventualmente lhe sejam reconhecidos decorrem
essencialmente da riqueza dos referidos contributos, sendo os seus
deméritos da exclusiva responsabilidade do autor.
Dadas as limitações estabelecidas relativamente à extensão do
artigo e visando reduzir a subjetividade no tratamento do tema em
análise, limitámos o âmbito da análise da problemática às seguintes
dimensões:
• Impacto na Marinha decorrente da integração destes navios;
• As principais novidades tecnológicas incorporadas nas fragatas da classe Vasco da Gama;
• Impacto no âmbito do Serviço de Mecânica decorrente da integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha;
• Expetativas iniciais, metas alcançadas e surpresas com que
fomos confrontados.
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2.3.1. Impacto na Marinha decorrente da integração destes navios
Apesar de algum distanciamento inicial destes novos meios e alguma resistência à mudança evidenciada por parte das entidades apoiantes
que não se terão de imediato apercebido das novas exigências nem da
“revolução” que aí vinha, com a chegada dos navios e confrontados
com a realidade, tal resistência acabou por progressivamente se esbater.
O processo de aquisição destas fragatas constituiu, na altura, um
grande desafio para todos quantos estiveram envolvidos no processo,
traduzindo-se a jusante não só num significativo salto tecnológico para
a Marinha, com reflexo nas capacidades militares intrínsecas dos navios, mas também em alterações profundas no exercício da liderança
e na forma como se passou a encarar a preparação das guarnições e o
treino operacional dos navios.
No nosso entendimento, o processo valeu pelo seu conjunto, integrando os seguintes fatores81:
• Um bom navio, com capacidades combatentes adicionais (helicópteros82 e mísseis) face ao status quo anterior;
• Um bom planeamento de aquisição;
• Um adequado treino das guarnições (em terra e a bordo) às quais
passaram a ser exigidas competências combatentes consentâneas
com as capacidades dos navios, com o ponto mais alto da avaliação de desempenho operacional a ser atingido no Basic Operational Sea Training (BOST), em Inglaterra;
• A extensão da nova cultura83 aos restantes setores da Marinha.

68

Dificilmente os resultados atingidos teriam sido os mesmos se algum dos fatores
citados estivesse ausente, tivesse sido descurado ou tivesse sido deficientemente
conseguido.

82

Que pela primeira vez na história, os nossos navios puderam dispor como sistema
orgânico, passível de ser utilizado quer operacionalmente, quer em evacuações
médicas ou em ações meramente logísticas.

83

	Mesmo que muitos dos padrões não pudessem ser comparáveis (por indisponibilidade de recursos, humanos e financeiros), a “cultura das fragatas” alastrou à
Marinha, com muito mais valor acrescentado que o mero valor combatente dos
navios. Esta nova cultura não tinha a tecnologia como fator imperativo; baseava-se
numa atitude mais exigente, mais profissional, focada nos objetivos estabelecidos
e na segurança.
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Em consequência, mudaram-se atitudes, comportamentos e procedimentos e as guarnições passaram a sentir maior orgulho e motivação
e a servir nestes navios com níveis suplementares de profissionalismo,
modernizando-se assim a imagem da Marinha na vizinhança interna e
externa destes navios, estendendo-se mais tarde os padrões de exigência aos restantes navios e sectores da Marinha.
Em termos de impacto internacional, sendo estes navios modernos,
comparáveis com os seus pares e o desempenho das suas guarnições
altamente reconhecido, o panorama alterou-se substancialmente tendo
poucos anos depois Portugal assumido pela primeira vez o comando de
navio-chefe de uma STANAVFORLANT, algo que seria impensável
antes da aquisição destes navios.
Em síntese, consideramos que o processo de aquisição das fragatas
da classe Vasco da Gama e as novidades tecnológicas que lhes estavam
associadas contribuíram para alterar profundamente a Marinha, com
impacto significativo na atitude e nos comportamentos do pessoal em
geral, e em especial do seu comando e na imagem que a nossa Marinha
passou a projetar em termos internacionais. A chegada do NRP Vasco
da Gama assinala o início de uma nova era para a Marinha Portuguesa,
com repercussões que ainda hoje se fazem sentir.
2.3.2. As principais novidades tecnológicas incorporadas nas fragatas
da classe Vasco da Gama
A enumeração das novidades tecnológicas com impacto na ação do
Serviço de Mecânica é-nos facilitada se as agruparmos em dois grandes
grupos, a saber:
• No domínio do arranjo geral dos navios;
• No que se refere a sistemas e equipamentos.
• No capítulo do arranjo geral temos a assinalar:
• A contentorização de alguns sistemas e o encapsulamento de
equipamentos (na área da Mecânica, nomeadamente das turbinas
a gás (TG), dos motores Diesel propulsores (MDP) e dos geradores (DG);
• O seccionamento vertical do navio, com autonomia das secções
em termos de ventilação e circuito de incêndios;
• A movimentação de proa a popa através do mesmo pavimento a
fazer-se unicamente no piso 1;
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• A existência de um Machinery Control Room (MCR), compartimento de onde se fazia remotamente o comando e controlo da
plataforma e a compilação e gestão direta dos incidentes no âmbito da plataforma (avarias, incêndios, alagamentos, controlo de
feridos, etc).

O MCR

A Consola no MCR
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No que se refere aos sistemas e equipamentos:
• NAUTOS84; não sendo um sistema exclusivo do Serviço de Mecânica permite comandar e controlar remotamente a propulsão
e alguns dos equipamentos auxiliares da área da Mecânica, dispensando a permanência obrigatória de pessoal nas casas de máquinas
• O sistema de produção de água doce por osmose inversa, uma
tecnologia por nós então desconhecida;
• O sistema de tratamento de efluentes (sewage plant);
• A cidadela;
• A capacidade de manobra e de paragem de emergência dos navios.
Vale a pena referir que decorre igualmente do processo de aquisição das fragatas da classe Vasco da Gama, e em particular dos requisitos da área do treino e avaliação, a atenção quase obsessiva que passou
a ser dedicada às limpezas e arrumações, em geral.
2.3.3. Impacto no âmbito do Serviço de Mecânica decorrente da
integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Embora a tendência natural possa ser a de considerar que a dimensão tecnológica foi a que mais impacto teve na área da Mecânica, não é
esse o nosso entendimento: na Marinha, a nossa Engenharia pautou-se
sempre por elevados padrões de competência e de atualização dos seus
processos e organização, limitando-se, neste caso, a corresponder aos
desafios que então se lhe colocaram. Onde o efeito mais se fez sentir
foi na abordagem das Pessoas e dos seus dirigentes para mudar atitudes
e comportamentos, em especial o reconhecimento da necessidade de
treinar e testar de forma sistemática todas as componentes dos sistemas
do Serviço, ousando nalguns casos ir para além do conhecido.
Ainda assim vale a pena referir as principais novidades tecnológicas no contexto do DPE, a saber: o NAUTOS, as TGs, os sistemas
de apoio ao helicóptero, o sistema de ventilação e ar condicionado, a
cidadela e o Radiac.
84

Acrónimo de Nautical Automation System: sistema automático de comando e controlo da plataforma, distribuído por todo o navio através de uma
rede ethernet redundante que dispunha de mais de 2.400 sensores.
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Mas os efeitos deste processo fizeram-se igualmente sentir noutras
dimensões. Assim, de forma a simplificar e sistematizar a reflexão, vamos proceder à análise do impacto nas seguintes, que se nos afiguram
como as mais relevantes para o efeito em apreço:
a. Na organização
Através das alterações introduzidas pelo RIFUN (Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais), - o referencial sucedâneo da OSN (Ordenança do Serviço Naval) que há muitos
anos carecia de uma atualização –, a organização departamental
contribuiu para segregar em termos funcionais, sistematizando
de forma mais objetiva, o foco da ação dos elementos da guarnição. A ação do pessoal do Serviço de Mecânica, – composto por
três secções (“Motores Principais”, “Turbinas” e “Geradores”),
– passou a estar apenas orientada para os equipamentos da instalação propulsora, de governo e de estabilização de balanço (TGs,
MDPs, caixas redutoras (GB) e hélices de passo variável (CPP),
máquina do leme e estabilizadores), da parte mecânica da produção de energia (motores dos DGs), bem como dos auxiliares
destes equipamentos.
Uma outra alteração decorrente deste processo foi que as
guarnições passaram a ser quase exclusivamente constituídas
por profissionais; o Serviço de Mecânica em particular, integrava
apenas pessoal dos Quadros Permanentes.
Ainda em termos organizacionais, estes navios trouxeram a
novidade da generalização da navegação a bordadas, bem como
a necessidade de, com o navio atracado, guarnecer permanentemente o MCR com pessoal a quartos; para além disso, os espaços
de máquinas deixaram de requerer a presença em permanência de
pessoal de quarto, na casa; apenas lá se deslocavam para realizarem rondas periódicas ou para averiguar as causas de alarmes que
surgissem no NAUTOS.
Mas a mudança mais relevante terá sido a forma como a Limitação
de Avarias (LA) passou a ser encarada por todos, a exigir mais do que
nunca o empenho de todos tanto em combate, como em emergência
e em sobrevivência, comportamentos seguros e respostas rápidas e
instintivas, tendo sempre presentes a prioridades do Comando.
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O esforço desenvolvido para elaborar as Instruções Permanentes
(IP) mais importantes, ainda em Lisboa (antes da entrega do primeiro navio) e as Instruções de Condução (IC) dos equipamentos antes
da entrega de cada navio, revelou-se muito importante para a organização de bordo e para a operação do navio em segurança.
Com o aprofundamento do conhecimento do navio e com o
treino verificou-se mais tarde a necessidade de produzir diversas
listas de verificação e procedimentos de ação / emergência.
Estando reunidas no DPE as valências (Mecânica, Eletrotecnia
e LA) indispensáveis à operação da Plataforma, rapidamente foi assimilada a importância da funcionalidade integrada, fator relevante
em termos operacionais mas também de sobrevivência em combate
b. Nos processos e nos métodos de trabalho
Para além do salto tecnológico inevitavelmente referido, e da
evolução verificada na área do treino e avaliação, nos processos e
métodos de trabalho a Marinha evoluiu significativamente, tendo-se
acrescentado maior:
• Exigência, eficácia e qualidade na ação;
• Sistematização;
• Integração das ações multidisciplinares;
• Higiene técnica:
• As ações passaram a ser procedimentadas (by the book);
• As preocupações com o estado de limpeza dos compartimentos estenderam-se igualmente aos espaços de máquinas;
• Foi nesta fase que o até então popular “desperdício” foi substituído pelo “trapo lavado” nas intervenções realizadas nos
equipamentos, em particular nos motores.
Ao longo do processo, as primeiras guarnições produziram,
num esforço por muitos desconhecido, várias dezenas de instruções, normas e procedimentos (IPs, ITs, ICs e NTs) que vieram
enquadrar, documentar, regulamentar e procedimentar as ações no
âmbito do Serviço de Mecânica, abrangendo um vasto leque de
situações, designadamente:
• Mapas de Aprontamento dos Sistemas e Equipamentos;
• Listas de Verificação de Largada;
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Preparação do Navio para Navegar;
Preparação do Navio para Combate;
Plano de Dispersão do Pessoal;
Plano de Evacuação do MCR;
Mergulhador na Água (aspetos de segurança a salvaguardar
para a Condição);
• Instruções de Condução85 dos Sistemas e Equipamentos (IC);
• Cartas de Isolamento das Casas de Máquinas;
• Auxiliares de memória diversos.
•
•
•
•
•

Nos primeiros tempos após a chegada a Lisboa, sentimos da
parte das entidades que nos deviam apoiar em terra algum distanciamento em relação a estes novos meios, assim como alguma falta de apoio técnico e uma certa resistência à mudança. Conforme
atrás referido, estas entidades não se terão apercebido de imediato
das novas exigências nem da “revolução” que aí vinha; contudo,
com a chegada destes navios, tal resistência acabou por, progressivamente, se esbater.
De qualquer forma, apesar de o programa de manutenção planeada proposto pelo consórcio estar estruturado e documentado
de modo coerente, a demora em definir e aprovar o planeamento
de ciclo desta classe de navios introduziu alguma entropia na execução da manutenção planeada do 2º e 3º escalão nos primeiros
anos, assim como na articulação entre os organismos em terra com
atribuições no âmbito da manutenção – Direção do Serviço de Manutenção86 (DSM), Direção de Abastecimento (DA), Arsenal do
Alfeite (AA) e Núcleo de Apoio à Manutenção (NAM).
Ainda no que se refere a processos e métodos de trabalho, uma
das boas práticas que assimilámos foi a de definir (e atualizar,
se necessário) com o rigor possível o Estimated Time to Repair
(ETR), na sequência da ocorrência de avarias que comprometessem a operacionalidade do navio.
85

Com o NAUTOS e com as IC produzidas, os processos de condução das máquinas foram significativamente melhorados, relativamente ao que era comum, no
passado, noutros navios.

86

	Organismo que em 1994 seria extinto pelo Decreto Regulamentar n.° 23/94, de
1 de setembro, dando lugar à atual Direção de Navios.
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Em conclusão, os processos deixaram de ser “criativos” e passaram a ser estruturados, sistematizados e documentados, com todos os benefícios que daí advêm para o pessoal, para o material e
para a organização; procurou-se limitar a necessidade de “reinventar a roda”.
c. Nas tecnologias
O salto tecnológico então verificado na área da Mecânica foi
enorme: para além da novidade que alguns equipamentos constituíam (turbinas a gás87 e estabilizadores), a sofisticação tecnológica
generalizada de outros equipamentos da área da Mecânica (MDPs
com sobrealimentação em cadeia88, DGs compactos, GBs, CPP e
máquina do leme) e ao já referido NAUTOS. Conforme já referido
o NAUTOS terá sido o sistema que mais impacto teve no salto
tecnológico verificado, em especial porque alterou radicalmente o
status anterior, tanto no que respeita à condução e monitorização
dos sistemas e equipamentos, como também ao registo dos seus
parâmetros de funcionamento. Pelo fluxo de informação técnica e
operacional que gera em tempo real, o NAUTOS veio igualmente
requerer dos operadores uma nova competência no processamento do referido fluxo de informação e aos gestores da manutenção
uma nova capacidade para o diagnóstico de avarias, com base nos
registos do Event Logger.
Um aspeto que passa normalmente despercebido, mas que
não pode deixar de ser mencionado quando se fala de tecnologias
modernas é a Fiabilidade dos sistemas e equipamentos.
87

	As turbinas de gás vieram exigir novas competências, sendo fator de motivação
acrescida para os técnicos. A LM2500 era uma turbina já com provas dadas há
muitos anos em todo o mundo. Pode considerar-se um equipamento robusto e
fiável (ainda que sensível a “maus tratos”), exigindo ações de manutenção de 1.º
escalão um pouco mais elaboradas do que era habitual (que não é suposto serem
efetuadas por “curiosos”), embora pouco demoradas.

88

	O ar de sobrealimentação é disponibilizado por cada um dos três grupos em
função da potência requerida aos motores. São motores com um elevado grau de
tecnologia, muito rotativos, com muita eletrónica, que requerem competências específicas e muitas vezes complementares (mecânica vs eletrónica) no diagnóstico
de avarias.
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Tanto ao nível cognitivo como comportamental verificou-se
igualmente a necessidade de uma interação (parceria) mais profunda entre a mecânica e a eletrónica, bem como a consolidação de competências nas áreas da pneumática, hidráulica e dos
autómatos programáveis o que se veio a traduzir numa nova
atitude técnica e em novos comportamentos, que tiveram igualmente consequência numa nova forma de diagnosticar avarias
(consolidação desta competência). Simultaneamente, passou-se
a exigir aos técnicos a capacidade de abstração exigida pela necessidade de comandar e controlar máquinas através de painéis
mímicos.
Por último, e não menos importante, com os navios da classe
Vasco da Gama a informática entrou de forma acelerada nas nossas vidas… e pouco tempo depois foi a vez do correio eletrónico.
d. Na logística
As alterações verificadas na área da logística com impacto direto e/ou indireto na área da Mecânica, foram igualmente relevantes; apenas a título de exemplo relembra-se que foi no contexto da
chegada destes navios que foi criado o NAM e edificadas novas
infraestruturas na BNL89.
Se efetivamente poderá ser sustentado que o modelo logístico
inovador e exigente requerido por esta classe de navios tardou a ser
absorvido e compreendido em todas as suas vertentes, em especial
porque exigia um sistema de informação apurado e um nível de
stock de sobressalentes que não era habitual (a bordo mas também
em terra), não deixa de ser verdade que a dinâmica do processo em
geral, potenciada pelos níveis de motivação que atingiram também
a área do abastecimento, pela instalação a bordo do CAMO90 e
da documentação em microfilme, bem como pela necessidade do
cumprimento das ações de manutenção planeada no período de ga-

89

	Sigla de “Base Naval de Lisboa”.

90

	Um sistema informático autónomo orientado para a gestão a bordo dos objetos
de manutenção.
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rantia, fizeram com que os processos de fornecimento91 de sobresselentes, a bordo, tenham sido devidamente acautelados.
À data da sua receção, os navios estavam preparados para responder de forma satisfatória às necessidades de manutenção planeada de 1º escalão, para além de disporem de uma percentagem
significativa de sobressalentes que se revelaram necessários para
fazer face à generalidade das avarias que ocorreram nos primeiros
tempos. Por outro lado, atendendo ao considerável número de sobressalentes de bordo com que foram dotados, os navios estavam
bem organizados em termos de paióis, com todos os dados relativos aos sobressalentes informatizados e disponíveis, o que facilitava significativamente o processo de identificação e localização dos
sobressalentes a bordo.
Do que nos foi dado a perceber, a DA modernizou-se de modo
a acelerar os processos de obtenção dos sobressalentes junto dos
fabricantes ou representantes de equipamentos, e a colocá-los em
qualquer porto onde os navios estivessem, introduzindo ganhos significativos na eficácia da função logística operacional da Marinha.
Entendemos ainda que foi igualmente devido ao processo de
aquisição destes navios que começámos a olhar para os processos
e subprocessos do Apoio Logístico Integrado (ALI) de uma forma
mais consistente.
Da mesma forma, apesar de não nos terem chegado com o “nível desejado de acabamento”, também foi por causa da chegada
destes navios que passámos a dedicar maior importância às Tabelas de Armamento e ao esforço de afinação dos lotes de bordo,
designadamente no competente Organismo de Direção Técnica.
e. Na formação
Também na área da formação se verificou um grande investimento: o processo de preparação do pessoal das primeiras guarnições dos três navios da classe – com especial ênfase para o seu
“pessoal-chave” –, bem como de representantes da DSM, NAM,
AA e Escolas Técnicas atingiu um patamar de qualidade que então
91

Por tal extravasar a nossa área de competência técnica, não nos pronunciamos
relativamente às restantes funções logísticas.
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não existia, exceto, eventualmente, nos submarinos. Muito antes
de receber o navio já estes elementos da guarnição tinham tido
contacto, no conforto da sala de aula e com recurso a modernos
meios audiovisuais, com as máquinas e com o seu funcionamento
teórico; ficou a faltar a formação na preparação, arranque e operação da instalação propulsora em geral, lacuna que acabou por ser
colmatada com o autoestudo e com o acompanhamento das provas
de receção dos equipamentos.
A criação dos “folhetos de integração do pessoal” dos Serviços do DPE e a formação proporcionada pelos Oficiais do DPE
ao pessoal-chave, ainda em Lisboa, no âmbito do “Grupo de Trabalho para a Integração das fragatas da classe Vasco da Gama na
Marinha”92 (GTIFFVGA), facilitou o conhecimento inicial da organização de bordo e o arranjo geral do navio.
Para as unidades em terra, para além das tecnologias específicas
dos novos equipamentos, outras dimensões foram motivo de investimento nas escolas técnicas. Na Escola de Máquinas, para além
das tecnologias habituais (frio, soldadura, máquinas-ferramentas),
a formação em tecnologias antes pouco desenvolvidas (informática, pneumática, hidráulica e automação), sofreu um incremento,
bem como a teoria de Manutenção e técnicas a ela associadas, de
que se destacam a medição e análise de vibrações e a endoscopia.
A experiência entretanto adquirida com a preparação das primeiras guarnições permitiu identificar novas necessidades e melhorar o
processo de preparação das guarnições subsequentes. Nesse sentido, com base nos primeiros cursos ministrados pelos fabricantes, foi
criado um número muito abrangente de novos cursos na Escola de
Máquinas de modo a proporcionar uma adequada preparação técnica das futuras guarnições para os novos equipamentos, tendo nesta
altura sido instalado o simulador NAUTOS e um simulador dos motores MTU, no Grupo N.º 1 de Escolas da Armada.
Da mesma forma, assistimos, nesta fase, à reformulação dos
cursos da Escola de Limitação de Avarias (ELA) e ao reforço dos
módulos de formação de língua inglesa, bem como dos da informática de escritório.
92

Grupo de trabalho liderado pelos Comandantes dos três navios da classe, criado
para promover a integração das fragatas na Marinha.
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Desde processo resultou ainda a assimilação da noção de que a introdução a bordo de novos equipamentos ou sistemas deve ser acompanhado de um adequado processo de formação e treino, dedicados
aos respetivos operadores e responsáveis pela sua manutenção.
f. No treino e avaliação
Em todo este processo, o treino e avaliação93 constitui-se como
uma realidade nova que teve um impacto muito relevante na Marinha; foi um momento novo para todos nós, que se traduziu numa
das nossas melhores experiências profissionais. O processo de treino e avaliação a que fomos submetidos abriu-nos novas perspetivas e dele destaca-se claramente o impacto que as participações
no BOST tiveram, quer pelo seu nível de exigência, pelo muito
que aprendemos, pelo seu realismo, pela sua intensidade e pela
superação que exigiram de cada um de nós, individualmente, mas
também no reforço da coesão dos grupos a que pertencemos, na
eficácia das equipas enquanto tal, e naturalmente na avaliação integrada do desempenho dos navios. Desde então passámos a encarar
o treino muito mais a sério…
Muito mais se poderia dizer de todo o processo de treino e avaliação, desde os seus pressupostos até aos métodos, desde a preparação em Portugal até ao culminar no Reino Unido. Será sempre
difícil quantificar as diversas vertentes do seu benefício, tantas elas
foram para a comunidade naval, para as pessoas, para as guarnições e, também, para o material. Mas a oportunidade de cada elemento da guarnição conhecer os seus limites e os limites do material – como nos aconteceu no BOST – afigura-se determinante para
que o navio como unidade de combate maximize a sua capacidade.
E aqui gostaríamos de prestar uma justa homenagem à guarnição do NRP Vasco da Gama que em todo o processo de aquisição
e integração destes navios, foi sempre à frente, a desbravar caminho. Para eles, o embate da participação no BOST deve ter sido
imenso, tendo nós ficado com a sensação que a Marinha de então
não compreendeu bem a situação.
93

	Deste binómio, importa destacar a relevância da introdução da “Avaliação” das
ações de treino e do reconhecimento da sua importância para a melhoria dos desempenhos quer individuais quer das equipas.
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Excluindo-se o treino próprio, o programa formal foi iniciado em
Neustadt (Alemanha) com o treino de Limitação de Avarias (LA),
seguindo-se o Integrated System Instructions94 (ISI) e completado
após o regresso a Lisboa pelo PTB e posteriormente pelo BOST.
Na área específica da Mecânica foram implementados diversos “Machinery Drills” e o treino passou a fazer parte da rotina
diária de bordo, a navegar.
Em termos nacionais, a nova abordagem ao treino consolidada pela aplicação dos princípios da abordagem sistémica da
formação e da tecnologia educativa95 veio tornar o treino mais
objetivo e consequente, acrescentar efetivamente valor e avaliar
(certificar) se (que) os padrões operacionais especificados eram
atingidos no final do processo. Mas até lá chegarmos tivemos que
perceber o que são a “Batalha Interna” e a “Batalha Externa”, e
em que medida cada um de nós pode contribuir para as prioridades do Comando.
Afigura-se de elementar justiça fazer uma referência muito
positiva ao treino nacional – que também teve a sua curva de
aprendizagem – desenvolvido na preparação do navio para o
BOST, que consideramos ter sido determinante para termos chegado a Inglaterra com níveis adequados de prontidão do pessoal
e equipamentos, patamar fundamental para se atingirem os excelentes resultados obtidos no BOST – dados os condicionalismos
da altura – pelas primeiras guarnições.
Tendo presente todo o processo de formação, treino e avaliação a que fomos sujeitos, consideramos que, sem desvalorizar o
ganho cognitivo associado ao salto tecnológico verificado, as áreas em que mais evoluímos foram fundamentalmente a liderança,
a comportamental (foco na equipa) em geral e o reconhecimento
da importância do fluxo de informação ascendente e descendente
para os processos de tomada de decisão e para o alinhamento
estratégico das Pessoas da organização.
94

Período integrado e complementar de formação realizado no estaleiro, que incluiu
diversas visitas a bordo e que antecedeu algumas provas de receção a cais, bem
como as de mar.

95

	Designadamente dos conceitos de “Finalidade” da ação de treino, “Objetivos” de
treino e de avaliação, dos “Critérios” de avaliação, “Briefing” e “Debriefing”.
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2.3.4. Expetativas iniciais, metas alcançadas e surpresas com que
fomos confrontados
a. Expetativas iniciais e metas alcançadas
O momento era de mudança e de espírito aberto, em que se
privilegiavam o sentido da responsabilidade e o espírito de missão. Inicialmente não tínhamos expetativas muito claras; apenas
sabíamos que íamos receber navios novos, relativamente aos quais
fomos conhecendo aos poucos os pormenores, depois de termos
sido formalmente integrados no programa.
Hoje, avaliando com o distanciamento que estes 25 anos nos
permitem, quaisquer que pudessem ter sido as nossas expectativas
iniciais, face ao resultado verificado, elas teriam sido largamente
excedidas.
Ainda assim, importa reconhecer que integrar as primeiras guarnições destas fragatas constituiu um desafio que pela novidade, pelos desafios tecnológicos, pelas missões e também pelas condições
de habitabilidade esperadas (mesmo tendo em consideração o pouco
que se sabia ao nosso nível), cedo proporcionou níveis elevados de
motivação aos Oficiais, Sargentos e Praças então indigitados.
No final da comissão, o nível de satisfação por termos integrado as primeiras guarnições foi muito superior ao que alguma
vez imagináramos. De facto, em termos globais, tratou-se de uma
experiência desafiante, trabalhosa, marcante96 e inesquecível para
toda a vida. A satisfação com a qualidade global do trabalho produzido e com o navio recebido, conjugadas com a oportunidade
de participar no BOST e com as missões realizadas fizeram com
que para nós este embarque se tenha constituído (pelo menos até à
data) como o mais relevante das nossas carreiras.
Para além das competências técnicas específicas, proporcionou-nos o contacto com países, realidades e formas de estar e de
trabalhar diferentes que nos acabaram por ficar como referências
(destacamos os métodos, horários, ritmos e pausas de trabalho).
96

Poder participar logo no início (praticamente “do zero”) na criação de algo, contribuindo para “moldar” uma nova entidade e participando na definição da sua
identidade, é uma oportunidade que seguramente nenhum de nós esquecerá.
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A presença no estaleiro, em permanência – iniciada vários meses antes da entrega do navio –, permitiu ao pessoal-chave do Serviço de Mecânica acompanhar a instalação a bordo e as provas de
receção com o navio atracado (HAT97s) e a navegar (SAT98s) de
alguns dos equipamentos e sistemas, facto que conjugado com a
oportunidade proporcionada de navegar no NRP Vasco da Gama,
se veio a revelar muito importante para complementar a formação
entretanto recebida. Este período foi igualmente desafiante para o
Oficial mais antigo da guarnição (CSMEC) presente no estaleiro,
no que se refere ao enquadramento e liderança do pessoal de bordo
então deslocado na Alemanha.
Ao longo de todo o processo, as metas foram sendo sucessivamente concretizadas de forma relativamente suave, o que diz bem
da qualidade do processo global e do plano de ação superiormente
desenhado.
A ação do GTIFFVGA, o apoio / acompanhamento disponibilizado pelos elementos da Missão, na Alemanha e a atitude construtiva de todos (focados num objetivo comum) foram determinantes
para o sucesso do processo.
O processo de registo, controlo e correção das Warranty Claims
ao longo do primeiro ano após a entrega do navio foi igualmente
importante para a consolidação do conhecimento que entretanto
tínhamos adquirido sobre o navio.
Em termos de metas alcançadas, para a generalidade dos elementos das primeiras guarnições, o maior desafio terá sido corresponder
aos elevados padrões do BOST e deixar uma imagem positiva da
nossa Marinha e do nosso país; a intensidade e exigência dos exercícios colocou-nos a todos sob condições severas de stress. Os resultados então alcançados não o foram por milagre ou benevolência dos
Seariders do FOST; exigiram muito trabalho e empenho de todos os
envolvidos. Mas no final, todos sentimos que valeu a pena!
Mas houve uma outra meta muito relevante para nós: a de operar o
navio logo após a sua receção, de forma a levá-lo por meios próprios,
do estaleiro para o cais da cidade; uma satisfação inesquecível!

97

Harbor Acceptance Trials.

98

Sea Acceptance Trials.
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b. Surpresas com que fomos confrontados
Na área do Serviço de Mecânica, dada a abrangência do processo de preparação a que fomos sujeitos ao longo de cerca de 21
meses, não se verificaram surpresas técnicas relevantes quando se
tratou de tomar conta do navio. As surpresas foram surgindo ao
longo do processo, tendo algumas delas (positivas), ocorrido logo
no início, quando começámos a trabalhar com o pessoal-chave das
nossas guarnições. Não sendo possível enumerá-las todas neste
contexto e salvaguardando desde já que o balanço foi francamente
positivo, lembramo-nos que nos surpreendeu:
• A elevada qualidade técnica dos nossos Sargentos e de algumas Praças (principalmente dos Cabos), bem como a proficiência em língua inglesa do pessoal em geral;
• O grau de exigência, a assertividade construtiva, o brio e a
preocupação dos nossos Sargentos (designadamente dos mais
antigos) com a qualidade do resultado final da nossa ação, no
sentido de que o navio que viéssemos a receber fosse o mais
adequado;
• A dimensão do navio e a largura dos corredores (impacto sentido quando entrámos pela primeira vez numa das fragatas…);
• O nível de conforto habitacional proporcionado pelos navios;
• O reconhecimento de que o nível da prontidão operacional
dos navios dependia da maximização do seu potencial enquanto conjunto integrado de capacidades, para o qual todos
os departamentos tinham que contribuir de forma equilibrada
e harmoniosa (um novo paradigma);
• Nas ações de treino iniciais, surpreendeu-nos – mas rapidamente o assimilámos – a necessidade de realizar operações reais de
paragem de emergência dos equipamentos do Serviço (TGs,
MDPs e DGs), ainda que com as preocupações de as realizar
em segurança e de não exagerar na sua frequência; este tipo de
ações trouxe uma dimensão nova, pelo seu realismo, ao treino
realizado;
• A necessidade (prontamente assimilada, apesar de inicialmente estar fora do nosso “horizonte mental de ação”) de treinar o pessoal de bordo para acorrer a situações inopinadas de
catástrofe em terra;
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• As ligeiras diferenças que se vieram a verificar entre os navios
(que se consideram compreensíveis e aceitáveis), em especial
entre o NRP Vasco da Gama (Blohm&Voss, Hamburg) e o NRP
Álvares Cabral (HDW, Kiel), quer em termos de material quer
em termos de opções (ligeiríssimas diferenças) sobre a distribuição do pessoal atribuído (3 vs 2 Cabos na Secção das Turbinas).
Como surpresas que nos desapontaram, destacam-se:
• A necessidade de termos tido que produzir99normativos e procedimentos para a maioria dos processos de bordo, em simultâneo com tudo o que de cada um de nós foi exigido naquela fase. A satisfação desta necessidade constituiu uma tarefa
muito árdua, numa altura em que as facilidades de apoio em
datilografia eram praticamente nulas, tendo-se tratado de um
dos grandes e difíceis desafios vencidos;
• A fratura do veio de manivelas no motor propulsor de EB do
NRP Álvares Cabral, as vibrações anormais verificadas nas
TGs e o ruído100 anormal produzido pelas linhas de veios a
determinados regimes, bem como quando o navio permanecia
muito tempo com os veios a rodar com passo zero;
• Algumas falhas técnicas dos alemães, que mesmo com todo o seu
potencial técnico e industrial não conseguiram obviar, designadamente as diversas roturas verificadas nos circuitos de água salgada;
• A dificuldade de imprimir às entidades / organizações em terra dinâmicas que se assemelhassem às de bordo, quer em termos de logística de pessoal quer de material;
• A deficiente preparação da Base Naval do Alfeite para a receção dos navios (canal de acesso pouco dragado) e a incapacidade de fornecimento de energia elétrica em condições
ajustadas às especificidades destes navios;
• O desafio de navegar em águas tropicais, face ao impacto que
a elevada temperatura da água do mar tem no desempenho
dos motores Diesel, entre outros.
99

Hoje, à distância, apesar do stress causado, reconhecemos que dificilmente poderia
ter sido diferente naquelas circunstâncias…

100

Indesejável, em especial, em navios ASW; no caso do NRP Corte Real obrigou mesmo a
duas docagens suplementares sem que o problema tenha ficado completamente resolvido.
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Mas a maior surpresa, mesmo para os que tiveram tempo para
estudar o OST Guide, foi sem dúvida o embate do BOST; para
quem o fazia pela primeira vez, era quase impossível processar
toda a informação e corresponder a todas as solicitações em simultâneo com a normal atividade de bordo. Não exageramos ao
afirmarmos que muitos elementos da guarnição foram levados ao
limite naquelas seis semanas.
2.3.5. Conclusões
O processo de aquisição destes navios constitui o epicentro da reforma subsequentemente operada nos diversos setores da Marinha, promovida pela cultura organizacional assimilada pelos representantes das
primeiras guarnições, da área da Formação, da área do Material, entre
outros, que direta ou indiretamente participaram no processo.
Pelo seu nível de exigência, pelo muito que aprendemos, pelo seu
realismo e pela superação que exigiu de cada um de nós, a área do
treino e avaliação em geral, e em particular a frequência do BOST, terá
sido, eventualmente, o elemento com maior impacto no grande salto
que a Marinha deu na componente operacional como um todo, tendo
presentes as dimensões da “Batalha interna” e da “Batalha Externa”.
Tratou-se de um processo altamente motivador, estimulante, intenso e
exigente, que não esqueceremos.
Mas na área do Serviço de Mecânica, a Marinha evoluiu igualmente imenso com a chegada das fragatas da classe Vasco da Gama, no que
se refere aos processos e métodos de trabalho e naturalmente a tudo o
que está associado ao salto tecnológico propriamente dito.
Da nossa modesta participação neste processo, retivemos, como
Lições Aprendidas:
• A necessidade de uma compilação de informação com qualidade,
para que os processos de tomada de decisão sejam os adequados
às circunstâncias;
• A importância do fluxo de informação ascendente (para a compilação) e descendente (para o envolvimento do capital humano);
• A importância de todos os elementos da guarnição conhecerem e
orientarem as suas ações pelas prioridades do Comando;
• A importância da qualidade das ações desenvolvidas no âmbito da “Preparação do Navio para Navegar” e de “Preparação do
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Navio para Combate” para a segurança da guarnição e para o
desempenho operacional do navio;
A importância do cumprimento da manutenção planeada para a
manutenção dos elevados padrões operacionais;
A preocupação com as limpezas e a qualidade do trabalho desenvolvido neste campo;
A importância de um treino consistente para o desempenho operacional do navio;
A relevância de uma adequada preparação do pessoal (formação)
antes de se apresentar a bordo;
A importância de uma adequada integração a bordo dos novos
elementos para que rapidamente passem a estar disponíveis para
contribuir para a ação da guarnição, numa perspetiva integrada;
A importância do treino nacional para que no BOST pudéssemos
atingir os padrões operacionais estabelecidos;
A importância dos Planos de Treino Específicos para determinadas missões;
Os conceitos de “Briefing” e “Debriefing”;
O conceito de ETR;
A importância de conjugar os ciclos operacionais, com os ciclos
de manutenção, bem como os ciclos de rendição do pessoal com
os primeiros;
A substituição do desperdício pelo trapo lavado;
A confiança e a proficiência proporcionadas pelo treino de combate a incêndios: a relevância das primeiras ações; a BIR e as
reentradas a quente e a frio nas casas de máquinas;
A necessidade de, em futuros programas de aquisição, assegurar
facilidades de apoio em datilografia para efeitos da produção do
normativo e procedimentos.

Das Pessoas com quem partilhámos verdadeiros momentos de superação e que para sempre recordaremos, lembramos principalmente o
seu valor humano e a sua atitude social e cívica que ajudaram a resolver
males estares latentes em períodos de maiores dificuldades e constrangimentos; então, mostraram que estavam à altura como seres humanos
e como marinheiros. Destas, após estes 25 anos, afigura-se-nos justo
aqui deixarmos um reconhecimento muito especial:
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• Aos nossos Chefes de Departamento pela sua visão, sentido de
antecipação, generosidade, capacidade muito especial de liderança (em condições por vezes muito difíceis), pela forma como
souberam fazer de nós uma Equipa atenuando tensões que inevitavelmente aconteceram, mas sobretudo pela capacidade que
evidenciaram em potenciar o que de melhor cada um de nós tinha
para dar à equipa;
• E aos restantes elementos das nossas guarnições, de que destacamos em particular os elementos dos nossos Serviços, pela forma
como contribuíram para que esta missão tenha ficado para sempre na nossa memória, pela positiva.

2.4. Perspetiva do Serviço de Eletrotecnia
O presente contributo, na área do Serviço de Eletrotecnia, pretende
refletir sobre o impacto que a entrada ao serviço destes navios provocou
na Marinha.
2.4.1. Impacto das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Os anos de 1991 e 1992 foram, sem margem para dúvidas, anos de
sucesso para a Marinha. A chegada das três fragatas da classe Vasco da
Gama, efetivamente com capacidades militares reais, permitiu à Marinha e às Forças Armadas Portuguesas um muito significativo reequipamento, assumindo um papel relevante no sistema de forças nacional e
uma contribuição relevante na defesa coletiva da NATO.
A chegada dos navios originou um salto tecnológico muito importante nas estruturas da Marinha, mas muito mais marcante considera-se
o surgimento de uma nova mentalidade, com alterações significativas
em atitudes e comportamentos da estrutura de topo. Estabeleceram-se
novos padrões para a esquadra e para diversos sectores da Marinha, designadamente para as Escolas de Formação da Marinha que alteraram
e atualizaram muitos dos seus programas, bem como para as Flotilhas
que tiveram um incremento das suas funções e passaram a ter um papel
muito importante na “certificação” das guarnições, através das ações de
inspeção e avaliação.
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2.4.2. Grupo de Trabalho para a Integração das fragatas classe Vasco da Gama na Marinha
Para o sucesso da integração das fragatas da classe Vasco da Gama,
em muito contribuiu a criação do grupo de trabalho para a receção das
fragatas, que teve por missão estudar, elaborar e propor o normativo
interno dos navios, designadamente a estrutura do detalhe, a definição
do pessoal chave dos diversos departamentos/serviços, em colaboração
com a Direcção de Formação e a Missão das fragatas, para a frequência
das ações de formação, bem como o apoio à Direcção de Pessoal nos
movimentos dos militares.
2.4.3. Escolas do Sistema de Formação da Marinha
Paralelamente à formação, ministrada pelos fabricantes dos equipamentos aos militares considerados elementos chave nas primeiras
guarnições dos navios, ocorreram os cursos direcionados para as escolas / centros de formação de Marinha e Departamentos Técnicos com
responsabilidades na manutenção e reparação das unidades navais.
Relativamente à Escola de Eletrotecnia, responsável pela formação dos técnicos nos sistemas e equipamentos elétricos e eletrónicos do
comando e controlo da plataforma, da produção e distribuição de energia, existia conhecimento nos seus formadores que permitiu acompanhar, sem sobressaltos de maior, o salto tecnológico nos equipamentos
que vieram a equipar os navios. Foram desenhados e ministrados novos
cursos para os elementos que não foram considerados no núcleo “chave” dos serviços das primeiras guarnições e cursos de todos os sistemas
e equipamentos para ministrar às guarnições seguintes.
O Sistema de Formação de Marinha, nas suas diversas vertentes, acompanhou o desenvolvimento tecnológico, tendo conduzido a formação das
guarnições das fragatas Vasco da Gama de acordo com as necessidades. De
referir que, a nível organizacional as Escolas do Sistema de Formação passaram a ter uma organização departamental semelhante às unidades navais.
2.4.4. Organização Departamental
Um dos primeiros desafios que o processo da aquisição das fragatas conduziu foi a implementação departamental na estrutura organizacional de bordo.
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Também nos métodos de trabalho e nos processos se verificaram
evoluções muito significativas com alterações na exigência, na sistematização, na integração das ações multidisciplinares dos serviços, resultando daí uma maior eficácia e eficiência do departamento e do navio.
O Serviço de Eletrotecnia, conjuntamente com os Serviços de Limitação de Avarias e de Mecânica, passou a integrar o Departamento de
Propulsão de Energia (DPE), com as valências necessárias para manter
de uma forma totalmente integrada a operação, comando e controlo da
plataforma, através dos respetivos sistemas e equipamentos de propulsão, de produção e distribuição de energia.
No âmbito da “Organização para Combate”, a designada Batalha Interna traz ao “below deck”, através da Limitação de Avarias, com a implementação das BIR e da figura do “Rover”101, um papel crucial na consciencialização da necessidade de um empenhamento de todos quer em combate
ou em emergência, de acordo com as prioridades do Comando, com respostas rápidas aos acontecimentos, porventura instintivas através de comportamentos seguros consolidados através da instrução e de muito treino.
Os helicópteros, por sua vez, criaram novas necessidades e trouxeram novos desafios. O DPE também foi chamado a intervir nesta área,
desde os equipamentos relacionados com a produção de energia para arranque dos helicópteros, dos equipamentos para a movimentação a bordo, passando pelo controlo do combustível e ações de reabastecimento e
descarga do mesmo, até ao apoio na segurança LA das operações de voo.
Com a prevista integração orgânica dos helicópteros a bordo, não
se pode deixar de referir os designados SHOL’s102. Esta missão foi efetuada pelo NRP Corte-Real, em outubro/novembro de 1993, em águas
agitadas na região sudoeste do Reino Unido, nos quais pela primeira vez
foram definidos os limites operacionais de aterragem e descolagem dos
helicópteros Lynx, para as fragatas da classe Vasco da Gama. Os referidos testes foram realizados com condições de mar e de velocidade de
vento muito adversas a que se juntou uma avaria no sistema de comando
e controlo dos estabilizadores, alterando as condições de estabilidade da
plataforma e tornando muito difícil a ação dos pilotos. Por outro lado,
101

	Elemento que circulava livremente pelo navio com objetivo de fazer o ponto de
situação da “Batalha Interna” e promover a sua integração com a “Batalha Externa”. Normalmente a função estava atribuída ao Oficial Imediato.

102

	Acrónimo de “Ship Helicopter Operacional Limits”.
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os sistemas ligados ao helicóptero durante os SHOL’s foram submetidos
a uma intensa atividade, tendo sido detetadas algumas situações de não
conformidade e de avaria nos equipamentos, sendo de salientar a operação
deficiente do guincho de movimentação do helicóptero, a elevada resistência ohmica da mangueira de reabastecimento de F- 44 e ainda o processo de
“defuelling103” de combustível dos tanques do helicóptero.
2.4.5. Serviço de Eletrotecnia
Pessoal – Sem margem para dúvida que o maior trabalho exigido
às guarnições foi a estruturação e sistematização de procedimentos
e produção da respetiva documentação de suporte tendo em vista
a habilitação do pessoal e dos navios para a frequência do BOST.
Fazer tudo isto em simultâneo com as exigências da vida a bordo
e a novidade de muitos sistemas e equipamentos constituiu uma
tarefa ciclópica para o pessoal.
Pese embora os sacrifícios resultantes da exigência dos acontecimentos e de novos processos, só foi possível realizar as mais diversas solicitações em simultâneo e em várias direções distintas com uma nova
mentalidade do pessoal, com atitudes e comportamento diferentes.
A rendição prematura de cinco praças eletricistas foi, sem margem
para dúvidas, o elemento mais perturbador no primeiro ano de vida
do navio (NRP Corte Real), obrigando a esforços suplementares
de integração do novo pessoal e sobrecarregando os restantes com
os serviços de escala e tarefas programadas.
No NRP Vasco da Gama, a rendição prematura do primeiro Chefe de
Serviço de Eletrotecnia por um oficial sem formação nos sistemas e
equipamentos da plataforma, afetou seguramente o Serviço e o DPE.
Formação, Instrução e Treino – Os elementos chave (Key Personal) do Serviço de Eletrotecnia, designadamente o chefe de serviço, os sargentos chefes de secção e os cabos chefes de subsecção,
receberam formação sobre os sistemas e equipamentos da responsabilidade do serviço, considerando-se adequada e suficiente para
o exercício das respetivas funções. Os restantes elementos, após
chegada à Alemanha, tiveram a sua formação relativamente à ins-

103

	Operação de esvaziamento do combustível existente a bordo do helicóptero.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

629

talação num contexto de “on job training”, com palestras de integração de bordo, treino de porto e treino de mar, com o apoio do
Grupo de Ligação da Marinha Alemã.
O ponto mais alto da instrução e treino foi a participação das fragatas
no BOST – Basic Operational Sea Training, antecedido por um extenso conjunto de atividades e numerosos exercícios, com particular
incidência na área da LA, sendo de destacar, no âmbito do Serviço
de Eletrotecnia, a ”Falha Total de Energia”. O treino e a avaliação
que as guarnições foram submetidas durante o BOST, não esquecendo o elevado profissionalismo dos instrutores ingleses, a qualidade,
o realismo dos exercícios e o apoio normativo que suportava todas
as atividades, foi para a grande maioria do pessoal uma das melhores
experiencias profissionais.
Instalação – As principais novidades ao nível dos sistemas e equipamentos atribuídos ao Serviço de Eletrotecnia, no âmbito do arranjo geral do navio podem considerar-se os seguintes:
• A passagem ao longo do fundo dos cabos elétricos de distribuição principal, com redundância através de percursos independentes pelos dois bordos do navio;
• A existência de dois quadros principais de distribuição de energia
( um AR e outro AV);
• O seccionamento vertical do navio, com quadros de energia independentes;
• O sistema de Comando e Controlo da Plataforma – (NAUTOS);
• A rede de dados do NAUTOS, também redundante, distribuída
ao longo do navio pelos dois bordos;
• Os Grupos Geradores de energia contentorizados;
• Os Grupos conversores de energia – 400HZ;
• Os circuitos de alimentação de emergência de energia elétrica;
• O sistema de Desmagnetização;
• O Radiac104;
• Os sistemas de apoio ao helicóptero;
• As unidades do sistema de ventilação e ar condicionado (com
controlo da humidade do ar).
104

	Radiation Detection, Indication And Computation. Equipamento utilizado para a
monitorização de elementos radioativos da atmosfera exterior circundante do navio.
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Manutenção - Na área da Manutenção o impacto foi relativamente suave já que a Marinha possuía desde a década de 80 um sistema
estruturado, o Sistema de Gestão da Manutenção (SGM). Os documentos produzidos pelo consórcio seguiram o padrão do SGM,
havendo apenas a destacar como aspeto negativo que toda a documentação foi fornecida em língua inglesa.
A área da Documentação Técnica foi suportada por alguns documentos em papel e o grosso da informação em suporte por microfilme. Foi também fornecido um programa para suporte da gestão
documental – o CAMO (Computer Aided Microfiche Organization).
De referir que no contexto de mudança das estruturas de apoio à
esquadra foi criado o NAM – Núcleo de Apoio à Manutenção, ao
nível do 2.º escalão de manutenção, com uma capacidade de resposta apreciável às necessidades apresentadas pelos navios.
Por outro lado, a então Direcção de Serviço de Manutenção reagiu tardiamente à chegada dos navios e passados mais de dois
anos após a entrega da Vasco da Gama, ainda não tinha emitido
o Programa de Manutenção, o Planeamento do Ciclo e a Lista de
Objetos de Manutenção, desta classe de navios. Nessa altura estavam também por definir as atividades da Manutenção do 2.º e 3.º
escalões. Tal como referido as atividades do 1.º escalão eram do
conhecimento dos navios só que toda a documentação de suporte
(CARMs105eFITs106) estavam escritos em língua inglesa. Mais uma
vez recaiu sobre o pessoal de bordo muito do trabalho de tradução
destes documentos.
A Base Naval de Lisboa também não se preparou atempadamente
para receber os navios. Os cais de atracação não estavam capacitados para fornecer energia elétrica com qualidade a estas fragatas. Tal implicou que estes navios, quando atracados na BNL
continuassem com energia de bordo, sobrecarregando as horas de
funcionamento dos geradores e obrigando à antecipação das ações
de manutenção destes equipamentos.

105

Cartas de Manutenção.

106

Fichas de Trabalho.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

631

2.4.6. Conclusão
Passados 25 anos da entrega das Fragatas da Classe Vasco da
Gama, que expetativas, que desafios e que surpresas permanecem na
nossa memória?
Tendo presente o distanciamento de um quarto de século, as expetativas não sendo claras passavam essencialmente pelo salto tecnológico nos sistemas e equipamentos, pela melhoria das condições de
habitabilidade, pela perspetiva de novas missões, em suma pela novidade. No final da comissão, creio que para cada elemento das primeiras
guarnições, as expetativas foram largamente ultrapassadas, tendo sido
uma experiência memorável para a vida.
Creio que será de toda a justiça referir que relativamente a metas,
a participação no BOST, deixando claramente uma imagem positiva da
Marinha, foi sem margem para dúvidas o maior desafio ultrapassado
pelas guarnições.
A surpresa mais marcante foi o surgimento de uma nova mentalidade, com alterações significativas na atitude e no comportamento do
pessoal e implicações muito positivas na Organização. Como Chefe de
Serviço de Eletrotecnia foi uma grande honra liderar um grupo de homens, que demonstraram ser excelentes marinheiros, de elevada qualidade técnica e que com entusiasmo, dedicação, responsabilidade e um
grande espírito de missão, lograram vencer as dificuldades que foram
aparecendo ao longo da comissão.

2.5. Conclusões
A integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Portuguesa foi um sucesso.
A Marinha dedicou especial atenção a este programa tendo empenhado muitos recursos da área da formação e atribuído uma prioridade
elevada à componente do treino e avaliação. A frequência, pelas guarnições das fragatas, do BOST – Basic Operational Sea Training, no
Reino Unido, constituiu o ponto mais alto deste processo.
O resultado alcançado foi surpreendente. O navio passou a ser olhado de forma integrada, o trabalho de equipa sobrepôs-se ao individual,
as interdependências departamentais começaram a ser percecionadas e
as prioridades do comando a orientar a tomada de decisão. Mudaram-se
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atitudes e comportamentos e as guarnições estavam orgulhosas do seu
grau de profissionalismo.
A Limitação de Avarias passou a ser encarada como uma responsabilidade coletiva e o treino e avaliação, a prevenção e segurança entraram na rotina do dia-a-dia.
O “desenrascanço”, tão típico da nossa cultura, deu lugar a procedimentos estruturados e documentados.
Estes procedimentos, na sua maior parte, foram produzidos pelo
pessoal de bordo. Esta foi sem dúvida a atividade mais exigente que
recaiu sobre as primeiras guarnições. Juntamente com a necessidade
de produzir os conteúdos dos procedimentos, apareciam outras
solicitações, vindas de todo o lado. Esta realidade atingiu o seu auge
durante a frequência do BOST.
As novidades tecnológicas na área do Departamento de Propulsão
e Energia foram várias, sendo as mais significativas as seguintes: a sala
de comando da plataforma (MCR) que através do NAUTOS permite
controlar e monitorizar a maioria dos sistemas da plataforma, as
turbinas a gás, a existência de duas centrais elétricas independentes, a
cidadela, o sistema de tratamento de efluentes, os módulos de ventilação
e ar condicionado, a contentorização dos motores, a distribuição
redundante de cablagem elétrica e rede de dados e os sistemas de apoio
ao helicóptero.
Poder-se-ia pensar que tal panóplia de novos sistemas fosse
um fator crítico na receção dos navios. Tal não se verificou porque a
preparação e integração do pessoal foi bem realizada, tanto nas Escolas
de Formação da Marinha, como na Alemanha, através da frequência
dos cursos nos fabricantes e da formação “on job”, durante as provas a
cais e as provas de mar.
A Manutenção dos sistemas e equipamentos foi também
facilmente assimilada. Para tal contribuiu a estrutura do SGM, sistema
que já vigorava na Marinha desde a década de 80. O pessoal estava
familiarizado com o sistema e, estando a documentação de suporte
conforme ao SGM, a sua perceção ficou muito facilitada.
As fragatas da classe Vasco da Gama passaram a ombrear com os
restantes navios da NATO. Os padrões de prontidão e operacionalidade
atingiram níveis semelhantes, mesmo iguais, aos existentes nas
marinhas de referência. Tal reconhecimento fez com que o comando
da STANAVFORLANT também fosse atribuído à Marinha Portuguesa.
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As melhorias evidenciadas não se restringiram às fragatas da classe
Vasco da Gama. Toda a esquadra veio a beneficiar do trabalho realizado
e assimilou as boas práticas entretanto desenvolvidas e testadas.
O treino e avaliação transformaram-se numa atividade de rotina e a
“certificação” dos navios e guarnições passou a ser uma realidade.
Os progressos efetuados não se limitaram à componente
operacional. Podemos concluir que toda a Marinha evoluiu com a
entrada ao serviço das fragatas da classe Vasco da Gama. Uns mais
que outros, é verdade, com “velocidades” por vezes assimétricas, mas
sempre no sentido da melhoria. As Escolas de Formação da Marinha
alteraram programas e cursos, a Base Naval de Lisboa (BNL) melhorou
substancialmente as suas infraestruturas e os uniformes foram
atualizados e muito melhorados. Claro que seria redutor só falar nestas
áreas, mas elas exemplificam o que se pretende concluir.
Uma nova mentalidade surgiu na Marinha com a entrada ao
serviço das fragatas da classe Vasco da Gama. Os novos programas
de aquisição de navios foram influenciados pela cultura anteriormente
adquirida e as guarnições viram suavizada a sua integração, “herdando”
grande parte do normativo produzido pelas guarnições das fragatas da
classe Vasco da Gama.
Os projetos, mesmo os bem-sucedidos, contêm atividades
fracassadas. Este processo de integração não fugiu à regra e também
enfrentou situações desajustadas. Tais situações devem ser vistas com
sentido crítico positivo, e à distância, olhadas como lições aprendidas.
No conteúdo deste artigo surgem algumas referências deste tipo, que
merecem um olhar atento, tendo em vista não cometer os mesmos erros
no futuro.
Ao encerrar o artigo gostaria de relevar a atitude do pessoal das
primeiras guarnições das fragatas da classe Vasco da Gama, sem a qual,
teria sido impossível “Levar a carta a Garcia”.
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3. DEPARTAMENTO DE ARMAS E ELETRÓNICA
O salto tecnológico e a abordagem da Marinha
3.1. O aumento ao efetivo das fragatas da classe Vasco da Gama
(VDG) constituiu, no âmbito do Departamento de Armas e Eletrónica
(DAE), um ponto de decisão marcante na formação, cultura e preparação dos militares que tiveram a coragem de fazer parte das primeiras
guarnições. Primeiro porque obrigava a uma dedicação exigente na
formação, segundo porque se abriram portas a um voluntarismo e disponibilidade para comissões mais prolongadas e, finalmente, a uma
abordagem diferente no desempenho e prestação a bordo dos técnicos
especialistas nas diferentes áreas. Desde logo se assumiu uma estrutura organizacional que atribuía ao departamento responsabilidades,
não só nas áreas tradicionais da eletrónica, mas também nas anteriormente da exclusividade dos serviços de Artilharia, Armas Submarinas
e Comunicações. A gestão desta nova organização, que já tinha raízes
nas unidades da classe João Belo, recaiu nos oficiais da classe de
Marinha, com especialização em eletrotecnia. Afigura-se importante
sublinhar, desde já, que a Marinha se preparou muito bem para este
desafio.
3.2. A estrutura do DAE, contemplando uma lotação de 29 militares (01 OF SUP, 02 SALT, 16 SSALT e 10 Praças (cabos)), compreendia o Serviço de Armas e o Serviço de Eletrónica, subdivididos em
cinco e seis secções, respetivamente: Artilharia de 100mm, Nato Seasparrow Missile System (NSSMS), Harpoon, Phalanx, Dual Diretor
Weapons Control System (DDWCS) e Radar MW08; e Comunicações,
Radar DA08, Sistemas de Navegação, Sistemas Anti-Submarinos
(A/S), Comando e Controlo (STACOS107), Comunicações Internas e
Guerra Eletrónica. À exceção da Artilharia de 100mm e das Comunicações (parcialmente), as restantes áreas representavam a introdução
na Marinha de novos equipamentos e sistemas.

94

Signaal Tactical Command System
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Os radares do sistema de combate (de baixo para cima): STIR, DAO8, MW08

3.3. O processo de seleção e designação de militares para preenchimento dos cargos do DAE foi concluído com muita antecedência, tendo
em consideração a necessidade de formação do pessoal, alguma da qual
ultrapassava um ano. Foi dada particular atenção ao histórico dos militares, com particular atenção à experiência anterior e à proficiência em língua inglesa. Curiosamente ficou de fora do DAE o artífice do NAUTOS,
tendo sido colocado na dependência do Departamento de Propulsão e
Energia. Alguns dos técnicos foram movimentados na fase de montagem
de equipamentos e sistemas, o que lhes permitiu uma consolidação da
formação. No entanto, a maioria foi colocada na missão cerca de dois
meses antes da entrega do navio para acompanhar as provas de mar e a
entrega definitiva. De igual modo, sublinha-se que a Marinha construiu
uma base sólida de sustentação em quase todas as áreas através da formação de técnicos militares e civis colocados nas direções técnicas e no
Arsenal do Alfeite (AA), bem como na aquisição de bancos de ensaios
para alguns sistemas, em particular para os de fabrico da empresa holandesa Signaal108, facto que se revelou extraordinariamente importante. A
tarefa inicial não foi simples, nem tão fácil como se esperaria, depois de
um investimento avultado na preparação. Com efeito, alguns dos equipamentos e sistemas revelaram-se demasiado complexos, designadamente
108

Hollandse Signaalapparaten B.V., entretanto renomeada para Thomson-CSF Signaal, atualmente Thales Nederland B.V.
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o DDWCS, o MW08 e a Guerra Eletrónica, facto que obrigava a constantes intervenções dos fabricantes, em particular no período de garantia, e
que se repetiriam ao longo dos anos de vida destas unidades.
3.4. Uma alteração que revolucionou, em certa medida, a cultura do
estar embarcado e que ao longo dos anos se disseminou por toda a esquadra, foi a organização do navio para ação envolvendo todos os militares,
independentemente da sua área funcional específica, para as situações
correspondentes a condições de prontidão mais elevadas ou estado de
equipamentos e sistemas cuja resposta era mais exigente. Assim, foi-se
implementando o conceito de uma maior proximidade entre o operador
de sistemas ou equipamentos e o técnico responsável pela sua manutenção, no sentido de se obter uma exploração com o máximo de rendimento, bem como uma maior celeridade na resolução de anomalias ou avarias
que ocorressem durante períodos específicos do seu emprego, tais como
exercícios ou operação corrente em que o navio era responsável pela condução de uma determinada tarefa. De igual modo, e a fim de garantir uma
permanente monitorização dos sistemas e equipamentos da responsabilidade departamental, foram criados, no âmbito da organização para ação,
os cargos de sargento e praça de quarto ao DAE.
3.5. A participação no OST109 constituiu o primeiro grande desafio
da organização para ação edificada para o departamento, cuja primeira
presença do NRP Vasco da Gama, por ter sido a primeira unidade a completar este treino, revelou um caminho complexo a percorrer, decorrente
da necessidade de integrar uma estrutura técnica em todas as condições
para combate. Com efeito, desde a preparação do navio para a largada,
em que o DAE efetuava os testes técnicos (DSOT’s110), através da instalação dos programas de software nos sistemas, da avaliação das condições técnicas dos equipamentos, sendo posteriormente entregues ao
Departamento de Operações, cujo pessoal operador executava os testes
operacionais padrão (SOC’s111), sendo acompanhado em todo o processo
pelos técnicos responsáveis em cada uma das áreas. Esta aproximação
do técnico ao utilizador traduziu uma nova forma de entendimento re109

Operational Sea Training, realizado no Reino Unido.

110

Daily System Operability Test

111

Standard Operating Procedures

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

637

lativamente à melhor exploração do sistema/equipamento. Finalmente,
e antes da largada, os chefes de departamento efetuavam o briefing ao
comandante, dando conta do ponto de situação do navio, bem como das
limitações identificadas do ponto de vista técnico e operacional, e dando
uma previsão de recuperação ou indisponibilidade.
3.6. Os sistemas de armas, em particular dos misseis superfície-superfície (Harpoon), de superfície-ar (NSSMS), os torpedos MK46 e as
armas com maior sofisticação, como o Phalanx, apresentavam uma necessidade de estabelecimento de medidas de segurança acrescidas para
o seu manuseamento ou para intervenção rápida, em caso de derrame de
combustível, casos do Otto Fuel (torpedos MK46) e JP10 (Harpoon),
que obrigava a treino de equipas de descontaminação e estabelecimento
de medidas de controlo das zonas afetadas. Na situação de navio a navegar, na sequência da satisfação dos padrões de prontidão para o combate,
tornou-se indispensável proceder a fainas de carregamento dos sistemas
de armas anti-submarino (torpedos) e antimíssil (Phalanx e SRBOC) por
equipas muito treinadas, no sentido de cumprirem os tempos de carregamento padrão (bogey time) extraordinariamente apertados, exemplo:
SRBOC112 inferior a 1 minuto, Phalanx em menos de 8 minutos (600
munições) e um torpedo em 10 minutos.

Armamento: Míssil “Seasparrow” e Peça “Phalanx”
112

Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures Chaff and Decoy Launching System,
sistema de lançamento de engodos usado principalmente para defesa antimíssil.
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Armamento: Míssil “Harpon”

3.7. Entre os diferentes equipamentos e sistemas instalados afigura-se fundamental referir o Sistema Integrado de Controlo de Comunicações (SICC), de conceção nacional (EID113) que apesar de não
ser novidade na Marinha, uma vez que já se encontrava a bordo das
fragatas da classe João Belo e de algumas corvetas, já dispunha de uma
modernização, o que permitiu transformar os navios desta classe numa
verdadeira montra itinerante da tecnologia nacional na área das comunicações, e a realidade provou isso mesmo, porque passados 25 anos,
muitas marinhas possuem os SICC’s a bordo das suas unidades.
3.8. Outra das renovações tecnológicas embarcadas foi a configuração do sistema de combate, através da integração da informação de
todos os sistemas e equipamentos num único computador (STACOS) que
revolucionou por completo a condução das operações, não só a nível de
operação propriamente dita, no âmbito do utilizador, mas também a
nível da abordagem às técnicas, táticas e procedimentos (TTP’s), acom113

Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, S.A.
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panhando e, em alguns casos, ultrapassando o existente nas marinhas
ocidentais. No entanto, a integração de todos os sistemas foi um trabalho complexo, pelo que o consórcio teve que desenvolver um sistema
capaz de efetuar o interface de equipamentos e sistemas não pertencentes à Signaal com o STACOS, razão pela qual foram instalados os
MICE/DAIL, sistemas que realizavam a integração entre os diferentes
sistemas com a troca de dados através de uma rede local de elevada
resiliência. Mais tarde, devido a obsolescência, foi necessário substituir este sistema por outro desenhado e instalado pela empresa nacional
“Critical Software”.
3.9. Embora se reconheça o esforço do Ramo no sentido de preparar as guarnições com a formação adequada nas áreas da manutenção, a
maioria da qual em cursos do fabricante, os elementos chaves responsáveis pelos sistemas, e que assistiram inclusive à sua instalação, foram
obrigados a um estudo e acompanhamento de muito perto da sua exploração operacional, no sentido de alargarem o seu conhecimento, interpretando a resposta do equipamento, para além de sinais eletrónicos,
resultante de ações específicas de troubleshooting. No primeiro dia de
navegação, após a cerimónia oficial de entrega de cada uma das unidades,
os militares pertencentes ao DAE estavam prontos a assumirem a supervisão técnica dos sistemas e equipamentos sob a sua responsabilidade
3.10. Hoje, 25 anos depois, as fragatas da classe Vasco da Gama
mantêm um estatuto de excelentes plataformas, mas no que diz respeito
aos sistemas e equipamentos da área de Comando e Controlo e Armas,
não acompanharam a corrida da modernização face à evolução tecnológica registada. Assim, não sendo sujeitos a uma modernização114, a
sua obsolescência conduzirá a um fim de ciclo operacional de navio
combatente a curto/médio prazo. No entanto, e mesmo nessa circunstância, estarão ainda disponíveis para operações de menor intensidade
e para a formação de futuros marinheiros, sem deixar de que a espaços
cumpram a sua missão como navios referência da Marinha Portuguesa
que alteraram completamente a cultura de saber andar no mar.

114

MLU – Mid Life Upgrade
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4. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
4.1. Introdução
Escrever sobre factos passados há vinte e cinco anos é tarefa ingrata, porque é simultaneamente complicada e simples; complicada
por requerer a identificação das ações que lhes estiveram subjacentes
e simples porque o que não for relembrado não era realmente relevante para se estabelecer o que mudou, fim último deste trabalho.
Para a elaboração da parte respeitante ao Departamento de Logística e ao Serviço de Abastecimento contei com os contributos prestados pelo CMG AN Soares Barata e pelo CMG AN Alegre Branco,
primeiros Chefes do Departamento de Logística do N.R.P. Álvares
Cabral e N.R.P. Corte Real, respetivamente, e pelos CALM AN Silva
Ramalheira, CMG AN Mondego Prata e CMG AN Fernandes Rebelo,
1.º Chefes do Serviço de Abastecimento do N.R.P. Vasco da Gama,
N.R.P. Álvares Cabral e N.R.P. Corte Real, respetivamente.
Para elaboração da parte respeitante ao Serviço de Saúde baseei-me na leitura do artigo “Emergência Médica nas Fragatas da Classe
Vasco da Gama, da autoria do CFR MN Casqueiro de Sampaio, 1.º Chefe do Serviço de Saúde do N.R.P. Álvares Cabral, publicado nos Anais
do Clube Militar Naval, Vol. CXXII, janeiro a março 1992, pg.23-28.
Contei, também, com os contributos do Dr. Júlio Carvalhal, 1.º Chefe
de Serviço de Saúde do N.R.P. Vasco da Gama.
A todos agradeço a colaboração prestada.

4.2. O Departamento
A estrutura do Departamento de Logística, chefiado por um
Capitão-Tenente de Administração Naval, compreendia o Serviço de
Abastecimento e o Serviço de Saúde, chefiados, respetivamente, por
um 1.º Tenente de Administração Naval e por um 1.º Tenente Médico
Naval.
De acordo com a lotação normal provisória, fixada na Portaria
de 22 de janeiro de 1991, publicada na Ordem da Armada (OA1) nº 6
de 6 de fevereiro, o Departamento dispunha de 30 militares (1 oficial
superior, 2 oficiais subalternos, 3 sargentos e 24 praças).
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O Chefe do Serviço de Abastecimento era, por inerência, Oficial
Diretor da Cantina e Secretário-Tesoureiro do Conselho Administrativo.
O Chefe do Departamento (Número de Bordo 4001), além de ser
por inerência Vogal do Conselho Administrativo, desempenhava as funções de Adjunto do Oficial Imediato para o Pessoal, pelo que tinha na
sua dependência direta a Secretaria do Navio, cuja lotação compreendia
um Cabo Artilheiro (Número de Bordo 4401) e um 1.º Marinheiro de
Abastecimento (Número de Bordo 4402).
Em última análise, pode afirmar-se que o Departamento era responsável perante o Comando pela gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros colocados ao dispor do navio pela Marinha.

4.3. O Serviço de Abastecimento
O Serviço de Abastecimento manteve as suas atribuições tradicionais, isto é, no essencial o seguinte:
• Aprovisionar, armazenar e fornecer todos os materiais necessários à vida de bordo (fardamento, ferramentas, géneros alimentares, impressos, material de escritório, material de limpeza, palamenta, sobressalentes, etc.);
• Preparar, confecionar e fornecer alimentação de acordo com as
tabelas de ementas, superiormente aprovadas;
• Adquirir, armazenar e fornecer, contra reembolso, os artigos de
natureza particular aos elementos da guarnição, através da Cantina.
4.3.1. Organização
O Serviço de Abastecimento compreendia as seguintes secções e
subsecções:
• Secção de Material, com as subsecções de Paióis Gerais, Fardamento e Pequeno Equipamento, de Gestão de Existências e de
Registo Histórico de Movimentos de Material;
• Secção de Alimentação e Alojamentos, com as subsecções de
Alojamentos do Comandante, de Alojamentos dos Oficiais, de
Alojamentos dos Sargentos, do Refeitório das Praças, da Cozinha e Preparação de Alimentos, e da Padaria;
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• Secção Geral, com as subsecções da Barbearia e da Lavandaria.
• Secção da Cantina.

Figura 1 - A Cozinha

4.3.2. - Pessoal
A lotação normal provisória, acima referida, previa que, para além
do Chefe de Serviço (Número de Bordo 4101), a lotação do Serviço de
Abastecimento fosse constituída pelos seguintes 24 militares:
a) Da classe de Abastecimento:
• 1 Sargento (Número de Bordo 4102);
• 2 Cabos (Número de Bordo 4106 e 4301);
• 4 Primeiros Marinheiros (Números de Bordo 4103, 4104,
4107 e 4302);
• 1 Grumete (Número de Bordo 4105).
b) Da classe da Taifa:
• 1 Sargento (Número de Bordo 4108);
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• 2 Cabos (Números de Bordo 4109 e 4110) e 2 Primeiros Marinheiros (Números de Bordo 4111 e 4112) da subclasse de cozinheiros;
• 1 Primeiro Marinheiro (Número de Bordo 4113) e 1 Grumete
(Número de Bordo 4114) da subclasse de padeiros;
• 1 Cabo (Número de Bordo 4115), 6 Primeiros Marinheiros (Números de Bordo 4117 a 4122) e 2 Grumetes (Números de Bordo
4116 e 4123) da subclasse de despenseiros.
Neste âmbito, não pode deixar de se assinalar, tendo em conta os
impactos que deles resultaram, os seguintes factos relevantes:
• Não se concretizou a intenção, inicialmente prevista, de apenas atribuir ao pessoal da Taifa, face ao seu reduzido número,
funções exclusivas da sua especialidade, pelo que continuaram
a participar nos postos e graus de prontidão, nomeadamente na
área da emergência médica;
• Não foram atribuídos ao Serviço de Abastecimento quaisquer
praças para servirem como impedidos nas câmaras de oficiais e
sargentos nem, tão pouco, rancheiros na cozinha, no pressuposto
de que a Direção de Abastecimento passaria a fornecer os géneros pré-preparados.
A Marinha viria a corrigir a insuficiência em pessoal da classe da
Taifa, decorrente das circunstâncias acima apontadas, através da atribuição de mais 4 Grumetes da subclasse de despenseiros, aquando da
fixação da lotação normal, completa e definitiva, efetuada pela Portaria
de 23 de agosto de 1993, publicada na OA1 nº 38 de 15 de setembro.
4.3.3. Instalações
As instalações do Serviço de Abastecimento devem ser, a todos
os níveis (alojamentos, câmaras de oficiais e sargentos, copas, cozinha,
câmaras frigoríficas, padaria, refeitórios, paióis, secretarias etc.), consideradas de excelente qualidade.
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Figura 2 - Um Paiol de Géneros

A capacidade de armazenagem de mantimentos secos e frescos
cresceu muito significativamente em relação aos meios semelhantes
anteriores, atingindo as cerca de 33 toneladas, o que permitia uma autonomia próxima dos 90 dias.
A capacidade de armazenagem em ambiente refrigerado e congelado, que era de cerca de 80 m3, estava distribuída pelas câmaras para
carne (-20º), para peixe (-18º), para pão (4º), para bebidas (4º), para
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vegetais (4º) e uma para serviço diário.
Inicialmente foram instalados, por exigência da Marinha, tanques
de vinho em aço inoxidável com uma capacidade para 4500 litros, que
mais tarde foram postos fora de operação, tendo o vinho a granel sido
substituído por vinho embalado, os tanques retirados e o compartimento dotado de prateleiras onde se armazenavam as embalagens “tetra
pak” do vinho e do leite.
Os sobressalentes de bordo (para 60 a 90 dias), bem como o restante material, encontravam-se armazenados em 23 paióis.

4.4. O Serviço de Saúde
O Serviço de Saúde tem como atribuição, para além da prestação dos cuidados primários de saúde, a emergência médica necessária à
prestação de socorro em situações traumáticas resultantes de acidentes
ou, em última análise, de ações de combate.
Para tanto, o Serviço de Saúde deve ter a preparação técnica, quer
em termos de pessoal, quer em termos de material, à aplicação das terapêuticas indispensáveis à sobrevivência dos elementos da guarnição
traumatizados.

4.4.1. Organização
A organização do Serviço de Saúde obedeceu, não só às conclusões do trabalho desenvolvido pelo núcleo de saúde do Grupo de Trabalho para a Integração das Fragatas da Classe “Vasco da Gama”, mas
também aos ensinamentos colhidos durante a participação do N.R.P.
Vasco da Gama no Damage Control II, realizado em Neustadt, República Federal da Alemanha (RFA), , de 11 a 15 de março de 1991 e, posteriormente, no Basic Operational Sea Training, realizado em Portland,
Reino Unido, entre 2 de setembro e 10 de outubro do mesmo ano.
O Serviço de Saúde compreendia, como única secção, a Secção da
Enfermaria.
4.4.2. Pessoal
A lotação normal do Serviço de Saúde previa a existência de um
oficial subalterno da classe de médicos navais (Número de Bordo 4201)
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e um sargento da classe de enfermeiros (Número de Bordo 4202).
Porém, no âmbito da emergência médica inerente às condições de
prontidão para combate, faina geral, postos de reabastecimento, postos de emergência, operação de helicópteros ou manobra de homem
ao mar, o Serviço de Saúde era reforçado com o seguinte pessoal, que
ficava na sua dependência técnica:
• Oito praças da classe da taifa, habilitados com o Curso de Socorrismo Avançado da Escola de Serviço de Saúde Militar, aptos
para colaborarem em tarefas auxiliares de enfermagem;
• As praças pertencentes aos destacamentos de limitação de avarias e
brigadas NBQ, habilitadas com o Curso Elementar de Socorrismo;
• As praças da classe de manobra e da classe de condutores de
máquinas das guarnições da semirrígida ou do bote, na situação
de homem ao mar, também habilitados com o Curso Elementar
de Socorrismo da Marinha;
• Três praças da classe de comunicações para atuarem como telefonistas (2), operando os meios de comunicação alternativos, e
mensageiro.
4.4.3. - Instalações
O Serviço de Saúde das fragatas da classe “Vasco da Gama” ficou
dotado com as seguintes instalações:

Figura 3 - A Enfermaria
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• Enfermaria principal, com 4 camas, sala de consultas, sala de
cirurgia e tratamentos e sanitários com banheira de imersão;
• Enfermaria de combate avante com 8 camas e 1 armário de material médico;
• Enfermaria de combate a ré, com 2 armários de material médico;
• Paiol da enfermaria;
• Caixas de primeiros socorros (14) distribuídas pelo navio.
Para reforço da capacidade existente ou em casos de impossibilidade de utilização, por força de danos causados ou motivos de segurança relativos à sobrevivência do navio, de algumas ou mesmo de todas
as instalações acima referidas, existiam preparados para servirem de
enfermarias alternativas os seguintes espaços:
• Câmara de oficiais;
• Câmara de sargentos;
• Refeitório de praças nº 2;
• Hangar dos helicópteros.

Figura 4 - O Refeitório das Praças
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4.5. O Armamento
Tendo em conta o disposto no nº 1 do art.º 1 do Decreto-Lei n.º
245/87 de 17 de junho, no qual se determinava a criação “na direta dependência do Chefe do Estado-Maior da Armada de uma missão com a especial incumbência de proceder à gestão técnica do contrato de construção
de três fragatas antissubmarinas e de acionar os assuntos com diretas implicações naquele contrato, nomeadamente no que se refere a material,
nacional ou de proveniência estrangeira, a fornecer pelo Estado Português”, competiu à Missão para a Construção das Fragatas da Classe Vasco da Gama (MFVG) as tarefas conducentes ao armamento dos navios.
Neste âmbito, foi particularmente relevante o papel desempenhado
pelas delegações da MFVG na RFA, sediada primeiro em Hamburgo e
em Kiel depois, e nos Estados Unidos da América (EUA), sediada em
Washington, às quais competiu, de acordo com o estipulado no nº 1
do art.º 2.º do mesmo diploma, “o direto acompanhamento das ações
decorrentes da execução do programa de construção e a ligação com os
contratantes nele envolvidos”.
Os lotes de bordo do material nacional da corrente de abastecimento da Direção de Abastecimento (fardamento e pequeno equipamento,
material de expediente e impressos, material de limpeza, palamenta,
etc.) foram por aquela preparados e expedidos para a missão na RFA
a fim de serem entregues aos navios; aquela Direção foi igualmente
responsável pelo abastecimento dos géneros secos, enviados de Lisboa,
e os géneros congelados e frescos fornecidos localmente por uma firma
portuguesa contratada para o efeito.
Também a Direção Geral de Material Naval, através das suas direções técnicas, procedeu ao envio do material das correntes de abastecimento respetivas para os navios, o mesmo acontecendo com o Instituto
Hidrográfico.
Quanto ao material de proveniência estrangeira, competiu à delegação nos EUA a receção, conferência e formação dos lotes de terra, expedidos para a Direção de Abastecimento, e de bordo, expedidos
para a delegação na RFA a fim de serem entregues aos navios, dos sobressalentes, consumíveis e ferramentas especiais dos equipamentos de
origem americana e canadiana, enquanto à delegação na RFA coube a
receção, conferência e formação dos lotes de terra, expedidos para a
Direção de Abastecimento, e dos lotes de bordo a entregar aos navios,
do material de idêntica natureza, mas de origem europeia.
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A receção (conferência e arrumação a bordo) por parte dos navios
foi assegurada por uma equipa de pessoal do Serviço de Abastecimento – 1 Sargento, 1 Cabo e 3 Primeiros Marinheiros, coordenados pelo
respetivo Chefe de Serviço – que com uma antecedência de cerca de
quatro meses sobre a data de entrega dos navios à Marinha foi destacada para a Delegação na RFA.
Por último, resta salientar a eficiência e eficácia com que decorreu
o armamento das fragatas da classe Vasco da Gama, podendo afirmarse que quando os navios largaram do cais para cumprir a sua primeira
missão ao serviço da Marinha iam apetrechados com todo o material
previsto, exceção feita ao triturador e compactador de lixo, novidade
nos nossos navios, mas que não funcionava, não por avaria, mas por
má conceção face ao tipo de lixo a triturar, fundamentalmente orgânico.

4.6. O Abastecimento
Desde bastante cedo, quando ainda o navio era conduzido por pessoal do estaleiro, os elementos indigitados para a guarnição da Vasco
da Gama, que se encontravam destacados na delegação na RFA, tinham constatado duas circunstâncias muitos especiais e alertado quem
na Marinha delas devia tomar conhecimento:
• A limpeza dos interiores (alojamentos, câmaras, copas, compartimentos, corredores, cozinhas, refeitórios, sanitários, etc.) e a
lavagem das palamentas do rancho era efetuada usando utensílios (esfregonas, pás, vassouras, etc.) e, principalmente, produtos
(detergentes biodegradáveis), que não encontravam correspondência nos então existentes na corrente de abastecimento da Direção de Abastecimento;
• A alimentação era confecionada utilizando, em elevada percentagem, géneros (carnes, peixes, etc.) pré-preparados e, muitas
vezes, como no caso dos legumes, pré-cozinhados.
A primeira circunstância conduziu a que, do material constante da
tabela trimestral de produtos de limpeza, os navios apenas tenham utilizado os utensílios e produtos destinados à limpeza dos exteriores, vulgo
baldeação, enquanto os produtos adequados à limpeza de interiores não
foram integrados na corrente de abastecimento. Não obstante, enquanto
isso não aconteceu, o seu fornecimento foi garantido por aquisição direta no mercado local.
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A segunda circunstância constituía um problema ainda não totalmente resolvido na nossa Marinha, apesar de a Direção de Abastecimento ter começado a introduzir na corrente de abastecimento, a partir
de 1983, um conjunto de produtos vegetais liofilizados (alhos, cebolas,
favas, ervilhas) e congelados (batata para fritar, cenouras) e peixes amanhados, que apenas podiam ser requisitados pelas fragatas da classe
Comandante João Belo, quando integravam a STANAVFORLANT.
Na verdade, estava ainda por fazer a introdução na corrente de
abastecimento de géneros pré-preparados, na sequência de um trabalho
de adequação das ementas da tabela trimestral, e respetivas capitações,
às necessidades decorrentes da não existência de pessoal das guarnições
detalhado para fazer a preparação dos géneros (rancheiros), tarefa que
só viria a ser concluída bastante mais tarde.
Por último, é apropriada uma referência aos ensinamentos colhidos durante a frequência do Basic Operational Sea Training, que foram
basicamente os seguintes:
• Garantir a permanente higienização de todos os locais de armazenagem, preparação, confeção e distribuição de géneros alimentares;
• Intensificar o ensino, e as boas práticas, de higiene e segurança
alimentar;
• Promover a adequada conservação dos produtos alimentares armazenados (fiambre, queijo, etc.) nos frigoríficos domésticos,
através da utilização de embalagens apropriadas (embalagens de
plástico com tampa e/ou sacos de plástico com fecho);
• Promover a utilização de “action meals”, que eram refeições ligeiras (sandes, leite ou sumos e fruta) distribuídas em pequenos
sacos de plástico ao pessoal que guarnecia os postos de combate;
• Substituir os utensílios em madeira (colheres, espátulas, tábuas
de cortar) por equivalentes em polietileno.

4.7. Conclusões
A decisão de aquisição de novos meios para substituição das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva, primeiro, e a decisão, tomada
posteriormente, de submeter as suas guarnições ao Basic Operational
Sea Training, realizado em Portland, Reino Unido, teve os seguintes
impactos principais:

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

651

4.7.1. No âmbito do Abastecimento Naval
• Alteração das ementas da sua Tabela Trimestral de Ementas e
respetivas capitações;
• Generalização da utilização de “action meals”;
• Higienização permanente de todos os locais de armazenagem,
preparação, confeção e distribuição de géneros alimentares;
• Intensificação do ensino e das boas práticas de higiene e segurança alimentar;
• Introdução na corrente de abastecimento de géneros (carnes, peixes, legumes, etc.) pré-preparados;
• Introdução na corrente de abastecimento de utensílios e detergentes biodegradáveis adequados à limpeza dos interiores;
• Promoção da conservação dos produtos alimentares armazenados nos frigoríficos domésticos, através da utilização de embalagens apropriadas;
• Substituição do fornecimento de alguns utensílios de culinária
em madeira pelos seus equivalentes em polietileno.
4.7.2. No âmbito da Saúde Naval
a) Consciencialização pelas chefias da Marinha e, particularmente
pela generalidade dos oficiais, sargentos e praças da importância
da emergência médica a bordo das unidades navais;
b) Criação do grau de socorrista elementar, conferido após frequência do Curso Elementar de Socorrismo, entretanto implementado no âmbito da Marinha;
c) Criação do grau de socorrista avançado, conferido após frequência do Curso de Socorrismo Avançado da Escola do Serviço de
Saúde Militar;
d) Intensificação do ensino e, principalmente, intensificação e sofisticação do treino de emergência médica;
e)	Modernização dos Serviços de Saúde das unidades navais através do seu apetrechamento com os meios materiais necessários
à boa prática da emergência médica.
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CONCLUSÕES
Ao longo das linhas deste texto será possível avaliar o que foi e como
se desenvolveu o projecto de aquisição das novas fragatas, aquisição essa
que tinha como objectivo fundamental dotar a Marinha Portuguesa de
meios oceanicos com capacidades credíveis capazes de responder às necessidades nacionais e internacionais a que Portugal teria de responder.
Como foi afirmado atrás, na introdução, foi um projecto de bem
demorada gestação (iniciado em 1976) e que só foi possível ter execução tendo em conta uma conjuntura favorável de vários factores.
O primeiro foi sem dúvida o ambiente internacional que se vivia,
em plena “guerra fria” e que levou a que a NATO tivesse como um dos
objectivos principais a capacidade anti-submarina no Atlântico. Para
isso, muito convinha que Portugal, face à sua posição geográfica, fosse
dotado de meios com essa capacidade, quer na Marinha quer na Força
Aérea. E assim os países aliados se prestaram a colaborar no reequipamento da nossa Marinha, face a incapacidade própria de Portugal o
fazer, e contribuiram quer em equipamento quer em dinheiro para concretizar a aquisição das novas fragatas. E não foi um contributo menor
pois foi contabilizado em mais de metade do seu custo, o que certamente não teria ocorrido caso este programa de aquisição tivesse tido lugar
alguns anos mais tarde face às conhecidas alterações estratégicas dos
finais da década de 80.
O segundo fator resulta do ambiente político nacional de então e
do enorme interesse com que a estrutura de defesa acolheu este reequipamento. Aqui será de salientar o esforço sem paralelo que os vários
Ministros e Secretários de Estado da Defesa colocaram neste programa
num entendimento notável com os departamentos das finanças. Com
total disponibilidade, nunca se escusaram a encontros bilaterais com
os responsáveis da Defesa dos países aliados, quer em Lisboa ou deslocando-se às capitais daqueles países, ou ainda receber embaixadores
ou empresas fornecedoras ao memso tempo que se esforçavam por encontrar a solução que melhor satisfizesse tecnicamente e se enquadrasse
nas disponibilidades financeiras do Estado em inúmeras, e bem demoradas, reuniões com a estrutura da Marinha.
Como terceiro fator será de sublinhar a pertinácia e o sentido prático da Chefia da Marinha que conduziu, com o apoio da sua estrutura,
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a assessoria ao MDN de toda a negociação. E aqui devemos lembrar os
nomes dos ALM Sousa Leitão (até 1987) e ALM Andrade e Silva (1987
a 1991) que chefiaram a Marinha até à entrega da primeira fragata, que
com imenso entusiasmo e profunda cultura de Marinha nunca deixaram
desfalecer o programa.
E nestas conclusões será justo apontar:
• A capacidade dos estaleiros alemães que construiram 3 navios
integrando equipamentos das mais variadas origens. E na verdade os navios foram entregues, nas datas contratadas, com todos
os sistemas em funcionamento integrado, revelando uma enorme
capacidade de planeamento e projecto. E passados 25 anos, embora sejam conhecidas as patentes desactualizações, nomeadamente na electrónica, quem, menos conhecedor, entra nos navios
será difícil dar conta da sua idade face ao ar ambiente que se
respira e à qualidade bem patente dos materiais e construção;
• O esforço que a estrutura de Marinha colocou na preparação e
recepção dos navios. Desde os estudo no EMA, ao ensino nas
Escolas, à trabalho de planeamento na área do pessoal, na programação dos cursos e na disponibilização dos oficias, sargentos
e praças para a sua frequência, quer nas escolas da Armada quer
nos fabricantes de muitos dos sistemas e equipamentos e que permitiu um elevado grau de preparação do pessoal que integrou as
primeiras guarnições e dos formadores das escolas;
• Uma palavra de grande consideração e admiração a todos os
elementos que constituiram as primeiras guarnições dos navios
e que foram capazes de enfrentar, com êxito, o desafio de dar
vida a uma nova realidade na nossa Marinha. Tecnicamente bem
preparados, com disponibilidade para não seguir “o que era costume”, adaptando-se a uma nova forma de viver a bordo e de
operar um navio, conseguiram, em tempo relativamente curto,
colocar os novos navios ao nível operacional dos equivalentes
das marinhas aliadas mais desenvolvidas, o que foi aliás bem notado, e expresso, aquando das primeiras idas ao BOST e integrações na STANAVFORLANT. Uma palavra muito especial aos
Oficiais Imediatos, Macieira Fragoso, Oliveira Viegas e Almeida
Gonçalves que foram peças fundamentais de todo o processo.
Processo este que se iniciou no GT para integração das novas
fragatas com a preparação e feitura de uma nova organização,
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feita com a dificuldade acrescida de não haver conhecimento real
e fisíco do novo navio e que depois foi concretizado a partir da
entrega dos navios. Então, com um enorme sentido ético, ficaram bem demonstradas as suas qualidades humanas, técnicas, e
de liderança conseguindo a implantação da nova organização e
a coordenação entre Departamentos de forma a que o navio rapidamente se tornasse operacional, debalde todas as novidades
diárias que surgiam;
• Que valeu a pena todo o esforço inicial pois as guarnições que se
seguiram não deixaram cair o trabalho feito, antes pelo contrário o desenvolveram levando os navios a altos patamares de desempenho operacional. E foi esta nova realidade que acabou por
ser adotada por toda a Marinha. Foi a cultura operacional que se
modernizou, os conceitos de manutenção que se alteraram e muito se modificou na vivência a bordo (não será de esquecer que
nunca mais se viu a bordo um “lambaz” na limpeza ou um elemento da guarnição de quarto à ponte de boné!). De início estas
“novidades” foram vistas com alguma desconfiança, ou mesmo
criticadas, por alguns responsáveis na estrutura mas o certo é que
a modernização estava em curso e hoje a nossa Marinha já não
é o que era. As classes e especializações do pessoal, a alimentação a bordo, os uniformes, o treino e a avaliação operacional são
exemplos da mudança. Só não mudou o Marinheiro Português
que continua ser a mesma pessoa com as suas enormes qualidades e alguns defeitos!
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ANEXO A:
LISTAGEM DOS COMANDANTES
NRP VASCO DA GAMA
18/01/1991 CFR ORLANDO TEMES DE OLIVEIRA

27/05/1992

27/05/1992 CFR FERNANDO VARGAS DE MATOS

01/04/1996

01/04/1996 CFR JOSÉ CONDE BAGUINHO

30/07/1998

30/07/1998 CFR MANUEL ALMEIDA GONÇALVES

09/11/2000

09/11/2000 CFR JOSÉ PEREIRA DA CUNHA

09/10/2003

09/10/2003 CFR ALBERTO SILVESTRE CORREIA

18/09/2006

18/09/2006 CFR HENRIQUE GOUVEIA E MELO

12/09/2008

12/09/2008 CFR JOSÉ PESSOA ARROTEIA

30/09/2011

30/09/2011 CFR RICARDO FREITAS BRAZ

11/07/2014

11/07/2014 CFR ANTÓNIO NEVES RODRIGUES

20/07/2016

20/07/2016 CFR PEDRO CRUZ RAFAEL

******

NRP ALVARES CABRAL
24/05/1991 CFR JAIME MONTALVÃO E SILVA

08/10/1993

08/10/1993 CFR JOSÉ GUERREIRO BROU

18/03/1994

18/03/1994 CFR JOSÉ DE OLIVEIRA VIEGAS

16/09/1996

16/09/1996 CFR JOÃO DE CARVALHO ABREU

01/07/1999

01/07/1999 CFR ANTÓNIO BONIFÁCIO LOPES

27/05/2002

27/05/2002 CFR LUÍS CORREIA ANDRADE

22/03/2005

22/03/2005 CFR LUÍS SOUSA PEREIRA

23/10/2007

23/10/2007 CFR JORGE NOBRE DE SOUSA

07/06/2010

07/06/2010 CFR NUNO SOBRAL DOMINGUES

26/09/2013

26/09/2013 CFR ALEXANDRE GAMURÇA SERRANO

28/09/2015

28/09/2015 CFR PAULO GONÇALVES SIMÕES

*******
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NRP CORTE REAL
22/11/1991

CFR HENRIQUE ALEXANDRE DA FONSECA 08/06/1994

08/06/1994

CFR FERNANDO MELO GOMES

14/11/1996

14/11/1996

CFR JOSÉ SALDANHA LOPES

22/10/1999

22/10/1999

CFR JOSÉ MONTEIRO MONTENEGRO

29/07/2002

29/07/2002

CFR ANTÓNIO MENDES CALADO

05/12/2005

05/12/2005

CFR JORGE NOVO PALMA

24/09/2007

24/09/2007

CFR ANTÓNIO GONÇALVES ALEXANDRE

23/04/2010

23/04/2010

CFR JOÃO SILVA PEREIRA

20/11/2012

20/11/2012

CFR NUNO CORTES LOPES

30/04/2015

Nota: desde 30/04/2015 com Encarregado de Comando
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ANEXO B:
LISTAGEM DAS PRIMEIRAS
GUARNIÇÕES
NRP VASCO DA GAMA
NII

POSTO

CLASSE

NOME

36962

CFR

M

TEMES DE OLIVEIRA

291571

CTEN

M

MACIEIRA FRAGOSO

303972

CTEN

M

LUCRÉCIO CHAMBEL

304071

CTEN

M

MONTEIRO MONTENEGRO

90168

CTEN

AN

SILVA CASTRO

292671

CTEN

EMQ

GONÇALVES RIBEIRO

17475

1TEN

EMQ

GARCIA BELO

47576

1TEN

AN

SILVA RAMALHEIRA

214672

1TEN

SEE

FERREIRA DE OLIVEIRA

884562

1TEN

SEM

DOMINGUES CEGA

389877

1TEN

EMQ

RAMOS BORGES

388277

1TEN

M

ALMEIDA RUSSO

20578

1TEN

M

SOUSA PEREIRA

22079

1TEN

M

DORES ARESTA

20279

1TEN

M

VALE MATOS

20880

1TEN

M

SIMÕES MARQUES

22980

1TEN

M

MARQUES FERREIRA

22181

1TEN

M

SILVA RAMOS

10883

2TEN

MN

GUEDES CARVALHAL

10174

1SAR

ETI

REBOLA PEREIRA

284473

1SAR

ETA

ALVES VIANA

319375

1SAR

MQ

JESUS SILVA

101973

1SAR

MQ

RODRIGUES MARTINS

205177

1SAR

ETI

MARTINS LOBO

999563

1SAR

L

MOTA GOMES
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161177

1SAR

E

MACHADO MARQUES

90770

1SAR

T

NUNES DA SILVA

189164

1SAR

SE

ANTÓNIO MESQUITA

501581

1SAR

ETI

ANTUNES PAULINO

96074

1SAR

CM

CORDEIRO TEIXEIRA

503782

1SAR

ETC

MARQUES DOS SANTOS

500682

1SAR

MQ

LOPES DE OLIVEIRA

106379

1SAR

ETI

VIEIRA VICENTE

150164

1SAR

R

PEREIRA BERNARDES

64064

1SAR

CE

ANTÓNIO PEREIRA

250576

1SAR

CM

ABRUNHOSA PEREIRA

500783

1SAR

ETS

PEREIRA RIBEIRO

137682

1SAR

ETA

PEREIRA SEMEDO

500283

1SAR

ETC

PESTANA HENRIQUES

501283

1SAR

ETA

TORGA DIONÍSIO

500483

1SAR

ETI

MOTA DOS REIS

500384

1SAR

ETA

LOPES SEQUEIRA

355482

1SAR

ETS

MARQUES ALMEIDA

256080

1SAR

ETC

CALDEIRA SILVÉRIO

412181

1SAR

HE

ABREU DOS SANTOS

97873

2SAR

E

GONÇALVES PEREIRA

500281

2SAR

MQ

DUARTE MONTEIRO

501782

2SAR

MQ

OLIVEIRA NOGUEIRA

502982

2SAR

ETA

VIEIRA VELHINHO

501584

2SAR

ETI

GONÇALVES COSTA

48872

2SAR

M

SILVA MONTEIRO

120279

2SAR

CM

SANTOS NUNES

99673

2SAR

R

GONÇALVES SIMÕES

102972

2SAR

A

CONCHINHA MARTINS

77473

2SAR

R

LOURENÇO MARQUES

9473

2SAR

R

OLIVEIRA FREIRE

51965

2SAR

TF

MÁRIO RIBEIRO

402282

2SAR

ETI

FRANCO PEDRO

3373

CAB

L

PEREIRA NUNES

291274

CAB

L

RIBEIRO MARTINHO
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413081

CAB

A

TEIXEIRA CARNEIRO

413781

CAB

A

GONÇALVES BONITO

400582

CAB

A

FERREIRA RAMOS

401382

CAB

A

CATRAMELO MONTEIRO

401582

CAB

A

AUGUSTO BRANQUINHO

401682

CAB

A

LOURENÇO SALDANHA

400483

CAB

A

RAPOSO BATISTA

322781

CAB

A

PEREIRA NEVES

401483

CAB

A

RAMALHO FREIRE

403881

CAB

CM

SOARES DA COSTA

323981

CAB

CM

BASTOS PINHEIRO

240379

CAB

CM

REINAS CALDEIRA

409482

CAB

CM

CORREIA DA SILVA

405782

CAB

CM

REBELO DE OLIVEIRA

408382

CAB

CM

SILVA GOMES

340079

CAB

CRO

ROSA BATISTA

319378

CAB

CCT

GONÇALVES CARROLA

416982

CAB

E

GARCIA RODRIGUES

274980

CAB

E

ALCOFORADO DA GAMA

264481

CAB

E

CARLOS DA SILVA

417382

CAB

E

LOPES DIAS

114379

CAB

M

MARQUES PAIVA

103281

CAB

R

PENTIEIROS FEITEIRA

252681

CAB

R

GONÇALVES VIEIRA

419883

CAB

R

COSTA FERREIRA

419483

CAB

R

CAVACO DOS SANTOS

420683

CAB

R

BAGULHO DOROTEIA

419983

CAB

R

COSTA FERREIRA

420583

CAB

R

SILVA MONTEIRO

226979

CAB

R

SOARES VARELAS

422281

CAB

T

SECO FERNANDES

418584

CAB

T

ROSÁRIO CATARRINHO

90574

CAB

TFH

FERNANDO ARRAIS

428882

CAB

TFH

TEIXEIRA PIRES

186970

CAB

TFD

SILVA VILÃO
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208580

CAB

TFD

CARRILHO BRANCO

433883

CAB

TFP

CONCEIÇÃO SANTOS

901389

1MAR

A

ALVES VERÍSSIMO

901289

1MAR

A

GUIA DE OLIVEIRA

900889

1MAR

A

BRITO COSTA

901189

1MAR

A

LOPES MENINA

402685

1MAR

CM

MIRANDA NETO

403085

1MAR

CM

SILVA SANTOS

901989

1MAR

CM

LEITÃO MARTINS

902289

1MAR

CM

D’ABREU MOREIRA

142987

1MAR

CM

SANTA MOURA

302787

1MAR

CM

MARTINS PAIXÃO

903089

1MAR

CM

CALDINHO INVERNO

113987

1MAR

CM

PINTO FERREIRA

344887

1MAR

CM

MATOS PIMENTA

319687

1MAR

CM

ISMAEL CHRISTODOULOU

906988

1MAR

CM

ANTUNES SIMÃO

901889

1MAR

CM

HIGINO BERNARDO

902489

1MAR

CM

RODRIGUES BASTOS

902989

1MAR

CM

VIDAIS ROSA

404387

1MAR

CRO

GONÇALVES CORTES

900988

1MAR

CRO

TOMÉ DUARTE

331786

1MAR

CCT

SILVA GUERRA

907688

1MAR

CCT

NEVES FERREIRA

907889

1MAR

CCT

MARTINS LAMEIRO

905789

1MAR

CCT

LOURO MARQUES

907189

1MAR

CCT

SILVA FREITAS

406485

1MAR

CRO

PALMA ARVELOS

400887

1MAR

CRO

PAULO PEREIRA

405087

1MAR

CRO

COELHO SEGURO

908988

1MAR

CCT

SANTOS MORGADO

907989

1MAR

CCT

FRANCISCO OLIVEIRA

330085

1MAR

E

MENDES DUARTE

909589

1MAR

E

REIS BORGES

302587

1MAR

E

CATITA MARCHANTE
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335387

1MAR

E

GONÇALVES PEREIRA

910389

1MAR

E

CHAÍNHO PEREIRA

339087

1MAR

E

CARDOSO CORREIA

414885

1MAR

L

SILVA SERRANO

414585

1MAR

L

MARTINS BORREGO

415285

1MAR

L

ORVALHO COELHO

161184

1MAR

L

CUNHA DE LEMOS

407986

1MAR

L

MOTA FERREIRA

112087

1MAR

M

PIRES GALVÃO

912789

1MAR

M

MATEUS MARQUES

157087

1MAR

M

PIRES COSTA

913189

1MAR

M

PEREIRA PIRES

336885

1MAR

R

CARRILHO MESTRE

138685

1MAR

R

MARQUES DOS REIS

250487

1MAR

R

FERREIRA DE MATOS

155887

1MAR

R

PRATES COELHO

910789

1MAR

T

ROCHA HENRIQUES

101887

1MAR

T

LEAL ESPADA

207180

1MAR

TFD

SABINO LOBO

431883

1MAR

TFD

SILVA PEREIRA

109287

1MAR

TFH

PINTO CABAÇA

336287

1MAR

TFD

FERNANDES BATISTA

343287

1MAR

TFD

LEMOS DINIS

213287

1MAR

TFD

LOPES MARIANO

123187

1MAR

TFH

GUERREIRO ESTULANO

415485

1MAR

US

CRUZ FURTADO

100590

2GR

TFD

MOURA BERNARDINO

131090

1GR

M

DOURADO GONÇALVES

228190

2GR

L

DUARTE FERREIRA

144390

2GR

C

BRÁS GANHÃO

208990

2GR

C

CRUZ DE BARROS

240190

2GR

U

MARTINS DUARTE

217090

2GR

TFD

COSTA CORREIA

234290

2GR

TFP

SANTOS SILVA

661

662

anais do clube militar naval

NRP ALVARES CABRAL
NII

POSTO

CLASSE

NOME

37362

CFR

M

MONTALVÃO E SILVA

56669

CTEN

M

OLIVEIRA VIEGAS

808772

CTEN

M

VARGAS DE MATOS

816073

CTEN

M

PEREIRA DA CUNHA

90568

CTEN

AN

SOARES BARATA

292771

CTEN

EMQ

LOPES DA COSTA

47376

1TEN

EMQ

LUZ RODRIGUES

10783

1TEN

MN

CASQUEIRO DE SAMPAIO

62976

1TEN

AN

MONDEGO PRATA

61668

1TEN

SEE

RAMOS MARECO

10666

1TEN

SEM

VALADAS GANHÃO

22179

1TEN

EMQ

MODAS DANIEL

23079

1TEN

M

VIEIRA PEREIRA

21178

1TEN

M

COELHO CÂNDIDO

21180

1TEN

M

DIONÍSIO VARELA

20080

1TEN

M

PINTO E LOBO

20981

1TEN

M

FONSECA RIBEIRO

24481

2TEN

M

ANTAS TÔRRE

20384

2TEN

M

VARELA PAIS

20086

GMAR

M

SILVA PEREIRA

256973

1SAR

ETS

NUNES ALMEIDA

179873

1SAR

MQ

PINHEIRO DO CARMO

183273

1SAR

E

CRUZ SANTOS

217065

1SAR

L

GOMES LOUREIRO

165177

1SAR

ETA

DINIS PIRES

31870

1SAR

ETA

SILVA GÓIS

285773

1SAR

CM

SILVA FERNANDES

39664

1SAR

SE

MARQUES NUNES

502281

1SAR

MQ

ALIPIO COMINHO

500882

1SAR

MQ

ILHÉU SOLDADO

501582

1SAR

MQ

CONCEIÇÃO ALCAIDE

502182

1SAR

ETI

VILAR FERNANDES

503382

1SAR

ETI

MARTINS BATISTA
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503982

1SAR

ETA

BENTO ROQUE

72765

1SAR

CE

MARQUES MARTINS

500183

1SAR

ETC

MARQUES BUGALHÃO

417081

1SAR

ETC

MARQUES MOURATO

500583

1SAR

ETA

ROCHA PEREIRA

500683

1SAR

ETC

RODRIGUES ANTÓNIO

500983

1SAR

ETA

SILVA ALVES

409681

1SAR

ETS

CUNHA CRUZ

501883

1SAR

MQ

FERNANDES SOARES

160177

1SAR

CM

JOSÉ PEREIRA

154877

1SAR

CM

PRAZERES DA SILVA

71067

1SAR

R

SILVA JOAQUIM

418182

1SAR

ETI

RIBEIRO SALDANHA

501284

1SAR

ETI

CASTELO RODRIGUES

166877

1SAR

T

PINTO LOPES

209676

1SAR

E

RIBEIRO GONÇALVES

405683

1SAR

ETI

TIBÉRIO MAGARREIRO

501585

1SAR

ETI

FERREIRA DA SILVA

162184

1SAR

HE

BARROSO MATEUS

2565

1SAR

TF

JESUS DA COSTA

95772

1SAR

A

RAMOS SEBASTIÃO

282773

2SAR

R

PROENÇA DE CASTRO

86074

2SAR

R

BENTO DOS SANTOS

4873

2SAR

R

SILVA VIDEIRA

96572

2SAR

M

MANUEL PEREIRA

162581

2SAR

ETI

ADELINO JOÃO

251179

CAB

L

CHARRUA CANDEIAS

141779

CAB

L

MARTINS ALVITO

276880

CAB

A

ADRIANO MARCOS

299180

CAB

A

VENTURA DE ALMEIDA

204980

CAB

A

BORRALHO CAVACO

402082

CAB

A

PINTO PIMENTEL

401082

CAB

A

OLIVEIRA SIMÕES

215380

CAB

A

OLIVEIRA DA SILVA

400182

CAB

A

MATOS MILHEIRAS

663
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144081

CAB

A

SANTOS FERNANDES

430383

CAB

A

GIL GARCIA

105880

CAB

CM

SANTOS FREITAS

110880

CAB

CM

MEDLEY GONÇALVES

102980

CAB

CM

PEREIRA GONÇALVES

412683

CAB

CM

ALMEIDA E SILVA

222481

CAB

CM

MARTINS PEREIRA

415983

CAB

CM

MARQUES CARRILHO

238283

CAB

CRO

CORREIA DA SILVA

424781

CAB

CCT

MARTINS DUARTE

417582

CAB

E

CARDOSO CAETANO

337680

CAB

E

FERREIRA DE JESUS

324281

CAB

E

MARQUES RIBEIRO

416584

CAB

E

CANDEIAS ZORRO

13276

CAB

M

NOGUEIRA MARTINS

139180

CAB

R

LOPES DE CARVALHO

420483

CAB

R

CRUZ MANSO

203381

CAB

R

BALTAZAR FARIA

157882

CAB

R

MALTA AFONSO

415782

CAB

R

DEODATO GONÇALVES

413984

CAB

R

PEREIRA MONTES

402081

CAB

T

GUERREIRO DE ARAÚJO

419184

CAB

T

RODRIGUES DOS SANTOS

96674

CAB

TFH

GEGALOTO GRENHO

428382

CAB

TFH

GUERREIRO DE BRITO

190971

CAB

TFD

CARRILHO PRATES

105779

CAB

TFD

ALVES GAGO

251984

1MAR

A

ALVES RAMOS

900189

1MAR

A

NOGUEIRA ROSA

900389

1MAR

A

MARCOS GOMES

901489

1MAR

A

AFONSO GALRITO

403285

1MAR

CM

GARVOA BARROS

403585

1MAR

CM

MARQUES AGUIEIRA

403685

1MAR

CM

CARRIÇO FERRÃO

136587

1MAR

CM

GUERREIRO COLAÇO
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362084

1MAR

CM

PORTUGAL PEREIRA

403588

1MAR

CM

MENDES FONSECA

402186

1MAR

CM

NUNES MADEIRA

323685

1MAR

CM

BARROS SILVESTRE

125386

1MAR

CM

AMARO MARMOTA

145786

1MAR

CM

CARVALHEIRO DE SOUSA

336286

1MAR

CM

BAIÃO SILVA

404185

1MAR

CM

SILVA PEREIRA

905988

1MAR

CM

OLIVEIRA DA CRUZ

208887

1MAR

CM

MACHADO BUINHO

161084

1MAR

CRO

KUMAR ARACCHANDE

355784

1MAR

CCT

GAMEIRO DOMINGUES

343785

1MAR

CRO

AMARELINHO CARRASCO

403287

1MAR

CCT

SOEIRO CORREIA

111887

1MAR

CRO

PEIXE POMBEIRO

131987

1MAR

CCT

MOURATO CASACA

162487

1MAR

CRO

PAIVA PEREIRA

233487

1MAR

CRO

MALAVADO SÁ

905889

1MAR

CCT

GERMANO LEAL

905989

1MAR

CCT

RONDA BRANCA

906089

1MAR

CCT

FERNANDES DA SILVA

907689

1MAR

CCT

CARVALHO FORTALEZA

408087

1MAR

E

SILVA DE ALMEIDA

324487

1MAR

E

BELO LUÍS

334287

1MAR

E

TEIXEIRA MARQUES

903488

1MAR

E

GEADAS MOURA

909989

1MAR

E

PATRÍCIO CARREIRA

910289

1MAR

E

FERREIRA CAROÇO

155185

1MAR

L

ANTÓNIO DOS REIS

367285

1MAR

L

NUNES LIMA

225985

1MAR

L

BELO CARRASCO

257585

1MAR

L

AUGUSTO VIDEIRA

406687

1MAR

L

VIEIRA MARQUES

409983

1MAR

M

AIRES LOPES

227582

1MAR

M

FIGUEIRA MARCELINO

665
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419684

1MAR

M

AUGUSTO BISPO

412085

1MAR

M

MARTINS ANJOS

366085

1MAR

R

MOURÃO DOS REIS

258482

1MAR

R

MONTEIRO VILARINHO

347387

1MAR

R

NASCIMENTO ALEIXO

908889

1MAR

R

SANTOS PEREIRA

6309991

1MAR

R

MESQUITA RIBEIRO

910489

1MAR

T

FIGUEIREDO GUERREIRO

910989

1MAR

T

CARVALHO CHAVEIRO

135582

1MAR

TFD

ANTUNES FRADE

428784

1MAR

TFH

ALMEIDA MACHADO

418585

1MAR

TFD

SANTOS DUARTE

419685

1MAR

TFP

GRAÇA MOURATO

167687

1MAR

TFD

MADALENO CORADINHO

168887

1MAR

TFD

ÁLVARO FERNANDES

337887

1MAR

TFH

PIRES FERREIRA

6310291

1MAR

TFD

AUGUSTO CAÇADOR

128283

1MAR

US

DIOGO SANCHES

315090

2MAR

M

SILVA VIEIRA

203290

2MAR

US

SALTA NOGUEIRA

267991

2GR

C

FIALHO DOMINGOS

252691

2GR

C

GONÇALVES MARTINS

218291

2GR

L

VIEIRA BRÁS

234191

2GR

TFD

PINA DOMINGOS

319991

2GR

TFD

TEIXEIRA MARTINS

337191

2GR

TFP

JESUS CARDOSO
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NRP CORTE REAL
NII

POSTO

CLASSE

NOME

41063

CFR

M

SILVA DA FONSECA

57069

CTEN

M

ALMEIDA GONÇALVES

808672

CTEN

M

JANUÁRIO MARQUES

90569

CTEN

AN

ALEGRE BRANCO

21273

CTEN

M

SANTOS ALCOBIA

304972

CTEN

EMQ

OLIVEIRA JOSUÉ

11083

1TEN

MN

SANTOS ANJOS

390377

1TEN

AN

FERNANDES REBELO

22178

1TEN

EMQ

TEIXEIRA DE MELO

22078

1TEN

M

ALVES BABAROCA

22979

1TEN

M

OLIVEIRA FUZETA

20680

1TEN

M

HENRIQUES GOMES

258575

1TEN

SEE

MARIA DA SILVA

21279

1TEN

M

COELHO DA PALMA

24280

1TEN

EMQ

COSTA PECORELLI

284869

1TEN

SEM

PEREIRA DE OLIVEIRA

21581

1TEN

M

ROSA MENDES

20781

1TEN

M

AFONSO GALRITO

25584

2TEN

M

SASSETTI CARMONA

23086

GMAR

M

MAURÍCIO BARBOSA

98073

1SAR

MQ

CAMPOS E SILVA

10565

1SAR

CE

SANTOS MARTINS

125478

1SAR

CM

PIRES RIBEIRO

156077

1SAR

CM

BAPTISTA PIÇARRA

176377

1SAR

CM

MARTINS DE LIMA

45974

1SAR

E

GOMES COUTINHO

169177

1SAR

E

LOURENÇO DA COSTA

192973

1SAR

ETA

VALDEMAR DOS SANTOS

501181

1SAR

ETA

CANARIA RIBEIRO

501184

1SAR

ETA

NUNES DOS SANTOS

502185

1SAR

ETA

ANTUNES GREGÓRIO

190880

1SAR

ETC

OLIVEIRA MARINHO

197580

1SAR

ETC

SILVA APOLINÁRIO

667

668

anais do clube militar naval

500883

1SAR

ETC

PEREIRA DOS SANTOS

138077

1SAR

ETI

GONÇALVES DA SILVA

165476

1SAR

ETI

SERRUDO MACEDO

242979

1SAR

ETI

OLIVEIRA FARIA

405483

1SAR

ETI

VIEIRA BICHO

417982

1SAR

ETI

SANTOS CARREIRA

426081

1SAR

ETI

LOPES FERREIRA

205377

1SAR

ETS

TAVARES DE ALMEIDA

501685

1SAR

ETS

BOAVIDA CASTANHO

23567

1SAR

L

TAVARES SIMÕES

220568

1SAR

M

FARINHA CALVÁRIO

75577

1SAR

MQ

NASCIMENTO COSTEIRA

106679

1SAR

MQ

SILVÉRIO MATEUS

160577

1SAR

MQ

NELSON DOS SANTOS

9070

1SAR

R

EDUARDO DELGADO

16069

1SAR

R

ALVES FONTES

44464

1SAR

SE

FLORINDO LOPES

169777

1SAR

T

BORRALHO ALBANO

94773

2SAR

A

ANTÓNIO FARINHA

500886

2SAR

ETA

MARQUES VIEIRA

217979

2SAR

ETI

ROSADO MARREIROS

761784

2SAR

HE

GIL MENDES

501487

2SAR

MQ

ALMEIDA RIBEIRO

104173

2SAR

R

HENRIQUES COSTA

170773

2SAR

R

SANTOS AIVECA

200865

2SAR

TF

MOTA MILEU

162577

CAB

L

JOAQUIM BISPO

289278

CAB

L

PEREIRA DOS SANTOS

143681

CAB

A

OLIVEIRA DO NASCIMENTO

233581

CAB

A

ENCARNAÇÃO CABECINHA

306680

CAB

A

FERNANDES PEREIRA

400782

CAB

A

PIRES PASCOAL

402083

CAB

A

PAULO BATISTA

403083

CAB

A

CONCEIÇÃO CANHOLA

403783

CAB

A

MACAU DA LUZ
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268781

CAB

A

BORGES LAZARO

403481

CAB

CM

SILVA OUTEIRO

406682

CAB

CM

PEREIRA FIGUEIREDO

407482

CAB

CM

SILVA RODRIGUES

411281

CAB

CM

CARREIRA PINHEIRO

413983

CAB

CM

BARBOSA MARCAL

401381

CAB

CRO

SILVA GRAÇA

425983

CAB

CCT

PEREIRA DA COSTA

179780

CAB

E

FERREIRA DE OLIVEIRA

406083

CAB

E

PEREIRA MALTINHA

410481

CAB

E

PEREIRA RODRIGUES

419282

CAB

E

RIBEIRO BATISTA

113779

CAB

M

SANTOS RODRIGUES

309282

CAB

R

SANTOS GAITINHA

352980

CAB

R

BARROS SOUSA

414184

CAB

R

MENDES FIGUEIRA

414882

CAB

R

BOTO SARDINHA

417484

CAB

R

PINA BRITO

418883

CAB

R

PINTO DE ALMEIDA

420083

CAB

R

JOSÉ SALDANHA

418784

CAB

T

FERREIRA NEVES

419084

CAB

T

PESSOA LEITÃO

102472

CAB

TFD

FARINHAS SIMÃO

111471

CAB

TFD

BATISTA DAMAS

430483

CAB

TFD

PINHEIRO SOARES

431683

CAB

TFD

SILVA RAMOS

140565

CAB

TFH

FERREIRA POCINHO

318981

CAB

TFH

HENRIQUES GRAÇA

324288

1MAR

A

CARDOSO MASCATE

342088

1MAR

A

MONTEIRO PINELA

913290

1MAR

A

MIGUEL FERNANDES

913690

1MAR

A

BALASTEIRO MARTINS

138488

1MAR

CM

RODRIGUES OSÓRIO

153085

1MAR

CM

JARDINHA DIAS

231588

1MAR

CM

FURTADO RODRIGUES
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233988

1MAR

CM

PAULA PEREIRA

234585

1MAR

CM

SILVA CORREIA

311388

1MAR

CM

GUERREIRO SARDINHA

322988

1MAR

CM

RICARDO ROLIM

909588

1MAR

CM

CUNHA SANTOS

910890

1MAR

CM

MENDES GONÇALVES

911790

1MAR

CM

SANTOS MARQUES

914290

1MAR

CM

BORGES BOAVIDA

914590

1MAR

CM

FERNANDES LAPA

914890

1MAR

CM

CAMPOS RODRIGUES

132185

1MAR

CCT

CARDOSO MENDES

162188

1MAR

CCT

SILVA MATOS

266788

1MAR

CCT

MOREIRA PROENÇA

405187

1MAR

CCT

LOPES DIZ

445188

1MAR

CCT

RODRIGUES AFONSO

906689

1MAR

CCT

CORREIA DA CRUZ

906389

1MAR

CCT

JOSÉ BATISTA

904089

1MAR

CRO

BRANCO LARANJEIRA

904289

1MAR

CRO

SANTOS LOPES

904389

1MAR

CRO

BRANCO GRILO

905189

1MAR

CRO

SANTOS DA SILVA

905489

1MAR

CRO

BRITO RODRIGUES

344986

1MAR

E

SILVA CLARO

912590

1MAR

E

SILVA PARRACHO

917490

1MAR

E

SILVA FRIAS

918990

1MAR

E

BASTOS MONSANTO

915590

1MAR

E

TEIXEIRA FERREIRA

916790

1MAR

E

SANTOS MAIA

135284

1MAR

L

SANTOS AGUIAR

139084

1MAR

L

CARVALHO FERREIRA

170984

1MAR

L

BAPTISTA MATIAS

407786

1MAR

L

GERMANO BORREICHO

409287

1MAR

L

RODRIGUES TAVARES

240688

1MAR

M

PINTO LOPES

315388

1MAR

M

GOMES AFONSO
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457088

1MAR

M

RODRIGUES NUNES

907390

1MAR

M

SOUSA RIBEIRO

133682

1MAR

R

GUERREIRO SIMÕES

205186

1MAR

R

MARINHO ALVES

242488

1MAR

R

JESUS CHUMBINHO

335386

1MAR

R

OSÓRIO DE VALDOLEIROS

355088

1MAR

R

ESTEVES RODRIGUES

910790

1MAR

T

OLIVEIRA BRANDÃO

910990

1MAR

T

LOPES ANTUNES

168088

1MAR

TFD

PEREIRA DO ROSÁRIO

267588

1MAR

TFD

PIRROLAS FAIAS

900890

1MAR

TFD

GOMES DA SILVA

427384

1MAR

TFH

ROQUE DE ABREU

916490

1MAR

TFH

PALMA DE OLIVEIRA

434283

1MAR

TFP

RICARDO DOS SANTOS

415785

1MAR

US

SANTOS ANDRÉ

136391

2GR

C

GRAVE ILHÉU

438390

2GR

C

CRUZ FLORES

108291

2GR

L

MARQUES AFONSECA

406390

2GR

TFD

FERREIRA PINTO

137691

2GR

TFP

PEREIRA CUNHA

423190

2GR

U

GASPAR AMARAL
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MEMÓRIAS E VIDA
ADJUNTO NAVAL
(1955/1957). 		
APONTAMENTOS
	
  

Henrique Eugénio Bartolomeu Guimarães
Capitão-de-mar-e-guerra

PREÂMBULO
Decorreram cerca de sessenta anos pelo que este depoimento pode
ter algum interesse por ser coevo.
Ao escrevê-lo pretendi narrar o principal da minha atividade como
adjunto naval do Comando-Chefe das Forças Armadas do Estado da
Índia (CCFAEI) de 1955 a 1957, no que me pareceu mais relevante para
estudiosos daquela época ou porventura curioso para os camaradas que
serviram em condições idênticas, sem deixar de considerar esclarecedor
a pertinente referência à singularidade do meio ambiente.
O texto constitui também a resposta a perguntas que os amigos
me vêem fazendo ao longo dos tempos e pretende ser uma discreta homenagem certamente insuficiente e incompleta, embora sentida, a Camaradas com o relato de factos de algum interesse onde sobressai o
testemunho duma manifesta gratidão.

ESTRUTURA MILITAR
Em 1955 na Marinha ainda se designava o CCFAEI como Gabinete Militar como ocorrera em Moçambique no tempo do Comissário
Régio António Eanes e de Mouzinho de Albuquerque.
O Governador-Geral que fora nomeado Comandante-Chefe das
Forças Armadas do Estado da Índia pelo Governo, era o general Paulo
Bernard Guedes agraciado com a Ordem da Torre e Espada ganha na
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1ª Guerra Mundial em campanha no Norte de Moçambique e que realizava pelo menos uma segunda comissão porquanto em data anterior
exercera o comando da polícia neste estado.
Afigura-se-me que possuía muito bom senso inteligentemente
utilizado, elevada capacidade para ultrapassar situações difíceis e um
trato afável manifestado com um adequado doseamento, tudo qualidades essenciais para se lidar com o complexo mundo indiano, onde
existe grande diversidade numa perspetiva quer humana quer metafísica talvez consequência do encontro de pelo menos duas civilizações
milenárias.
Era voz corrente que nunca confirmei, como é óbvio, de que o
General conseguira obter a retirada formal dos agentes da PIDE com o
argumento, entre outros, de não lhes ser fácil conhecer as variadas línguas faladas naquele estado nomeadamente o concanim, marata, urdu,
guzarate, hindi, e ainda outras que seria fastidioso citar.
O chefe do estado-maior interino do CCFAEI, a quem ia a despacho diariamente, era o major Hermes de Araújo de Oliveira, do Corpo
do Estado-Maior do Exército, nomeado pelo ministro da Defesa Santos Costa o que provocara a saída imediata do capitão-tenente Manuel
Lopes de Mendonça porquanto era mais antigo e consequentemente
passara a exercer exclusivamente as funções de chefe do estado-maior
das Forças Navais que até então acumulara com as de ajunto das operações navais como de início era designado o adjunto naval. Este facto
tinha provocado a minha nomeação para o lugar ainda 2º tenente embora viesse a ser promovido ao posto imediato em maio de 1956.
O referido major era um oficial inteligente, muito ambicioso e
excelente escritor como se verificou pela sua obra sobre guerra subversiva. Já então escrevera para a Biblioteca Cosmos um livro acerca do
submarino com o apoio técnico do futuro almirante Tierno Bagulho.
Um prolongado período em que mutuamente nos observávamos
e em que senti pairar o conceito da integração dos Ramos cuja efetivação parecia então muito desejada pela maioria dos oficiais do Corpo
do Estado-Maior do Exército incluindo o ministro da Defesa, e que
modestamente não perfilhava, levou-me a admitir sem sombra de dúvida que nada afetaria a consecução da missão que me fora cometida no
período que ali iria prestar serviço nomeadamente perante o excelente ambiente de camaradagem que espontaneamente criaram os outros
elementos do Gabinete e dos quais fiquei amigo para sempre.
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O Comando-chefe estava instalado no palácio do Hidalcão em
Pangim onde o Governador-geral tinha o seu gabinete e onde se situavam igualmente a Direção dos Serviços de Marinha e outros serviços.
Considero que contribuiu de forma decisiva para a execução das
minhas tarefas a excelente compreensão e o constante apoio a um jovem e inexperiente 2º tenente que ali arribara embarcado no Aviso
Gonçalves Zarco, proporcionados pelos dois Comandantes-Chefes das
Forças Navais, capitães-de-mar-e-guerra António Marques Esparteiro
e Luís Celestino da Silva e igualmente no quotidiano pelos sucessivos
chefes do estado-maior das Forças Navais Capitães-Tenentes Manuel
Lopes de Mendonça e Ernesto Bandeira Enes que me trataram com
uma amizade que jamais esquecerei e que dadas as circunstâncias, mal
pude retribuir.

RECONHECIMENTO
Impunha-se conhecer o território e para tal fui convidado a embarcar num voo sobre Goa oferecido ao comandante do N.R.P. Bartolomeu
Dias, que acabara de escalar este porto com um curso de guardas-marinhas embarcado e pessoal para render a guarnição do N.R.P. Afonso de
Albuquerque que ali se encontrava fundeado.
Desde Perném a Canácona e do Oceano Índico aos contrafortes
dos Gates desenvolveu-se sob os nossos olhos a bela panorâmica daquele Estado com a sua bacia hidrográfica de cinco grandes rios, cheia
de vegetação, igrejas, fortalezas e com a graciosa cascata de Dude Sagor, nome na língua concanim que se traduz por mar de leite, e que se
precipita duma altura de 165 metros numa encosta a leste no município
de Sanguém.
O major Hermes de Oliveira efetuou vários reconhecimentos em
que se fez acompanhar pelo adido naval e recordo o meu deslumbramento ao navegar para montante no rio Zuari, após a monção, ao descortinar uma luxuriosa vegetação em que enormes árvores de sumaúma
embelezadas por filamentos brancos pareciam grandes cedros enfeitados com farrapos de algodão, como acontece em natais europeus, com
a particularidade de no mesmo local numa zona envolvente verde-esmeralda desabrocharem impressionantes flores amarelas e vermelhas
constituindo no conjunto um espetáculo feérico inolvidável. As margens do rio Mandovi eram igualmente belas, mas bastantes diferentes
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devido ao acentuado predomínio de coqueiros e a uma maior atividade
de navegação fluvial nomeadamente para transportes de passageiros.
Em navio de guerra visitei a pequena ilha de Angediva, presença
portuguesa cujo afastamento para sul na continuidade da costa de Goa
se devia possivelmente à ocupação pelos ingleses no século XIX do
porto de Karvar situado entre o concelho de Canácona e esta ilha costeira. Assim pude ali contemplar a igreja em ruínas dedicada a Nª S. das
Brotas por D. Francisco de Almeida que veio a ser reconstruída ainda
no meu tempo. De salientar que Vasco da Gama ali fundeara em 1498,
no regresso de Calecute.
Mais tarde conheci o restante Estado da Índia ao visitar Damão e
Diu, devido a um convite, para mim inesperado e honroso, do capitão--de-mar-e-guerra António Marques Esparteiro, comandante do N.R.P.
Afonso de Albuquerque que amável e pessoalmente solicitou a necessária autorização ao General.
Ao percorrer as muralhas da fortaleza de Diu e ao contemplar as fortificações de Damão meditei sobre os acontecimentos históricos ocorridos
outrora naqueles locais e senti que fomos grandes na consecução dos objetivos a que nos propúnhamos, assunto sobre o qual troquei impressões
com o comandante Esparteiro notável historiador, o que aliás se repetiu
durante a comissão em Goa e me causou o maior prazer porquanto aquele
oficial frequentava quási diariamente ou sempre que lhe era possível, o
Arquivo Histórico em Pangim e agradava-lhe trocar impressões com um
curioso sobre os assuntos que investigava, naturalmente porque não seria
frequente encontrar um interlocutor no local tão interessado na matéria.
Hoje lamento sentimentalmente que não tenha sido possível que
permanecesse portuguesa a fortaleza de Diu, facto só admissível se fosse acordado instalar nela algo da nossa representação diplomática. O
turismo indiano descobrirá se não aconteceu já, o interesse deste monumento existente no Guzarate.

ASPETOS CULTURAIS
Para mim seria estultícia admitir que os portugueses teriam ido à
Índia para civilizar os naturais que afinal apenas tinham uma cultura
diferente, mas muitos entre nós não pensavam assim, o que não facilitava o diálogo, mesmo com grande parte dos cristãos que revelaram por
vezes uma compreensível susceptibilidade.
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A conversão ao cristianismo quando ocorreu, respeitou, sempre
que possível ou conveniente, aspetos familiares e sociais de alguns costumes hindus e creio que será errado dizer-se que foram “civilizados”
no sentido que habitualmente se dá a esta expressão. No entanto julgo
incontestável que os chamados párias ou intocáveis no hinduísmo uma
vez convertidos melhoraram o seu modo de vida expresso, por exemplo, pela possibilidade de passarem a ter acesso ao templo da sua nova
religião e a já poderem pisar a sombra dum brâmane cristão ou mesmo
hindu, não tanto por estes factos em si, mas por aquilo que significavam
para eles próprios.
Creio, no entanto, que se processa uma evolução na sociedade hindu porventura coerente com o pensamento de Mahatma Gandhi, um baniane que morreu assassinado de forma surpreendente por um brâmane
ortodoxo.

CONVÍVIO SOCIAL E HISTÓRIA LOCAL
O adjunto naval estava alojado na messe do comando militar no
Campal jantando com muita frequência a bordo quando havia navios no
fundeadouro de Dona Paula situado a poucos quilómetros de Pangim e
apenas nos fins-de-semana quando ganhavam abrigo durante a monção
no Cais do Major na margem sul do Zuari.
A leitura de livros e jornais sobre assuntos políticos e sociais ocorridos nos últimos tempos que efetuei nas horas vagas no Instituto Vasco
da Gama em Pangim, fundado em 1871, elucidou-me um pouco sobre
a agitação politica ao longo do século XIX durante o período liberal
da monarquia, grave a ponto de justificar incomodar dois infantes D.
Augusto (1871-1872) e D. Afonso (1896) para se deslocarem a Goa,
e igualmente sobre a experiência da nomeação malograda do perfeito
civil Bernardo Peres da Silva, do impacte da extinção do exército da
Índia constituído por quatro batalhões e do surto de várias revoltas,
factos que me ajudaram a perceber a complexidade duma sociedade
cujos componentes atuavam segundo conceitos diferentes e de difícil
consenso, e em que concomitantemente a população hindu começara a
destacar-se a partir das novas conquistas no século xviii, de início mais
no aspeto demográfico mas depois numa perspetiva económica devido
a exploração comercial e mineira e pela ida à Índia inglesa ou mesmo à
Europa para estudar.
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O convívio com os reinóis, como eu, era excelente porque as pessoas eram muito educadas fossem quais fossem as suas convicções íntimas.
Como era hábito para os europeus, frequentei como os outros
oficiais o Club de Gaspar Dias pelo menos quinzenalmente e nele
encontrei muitos parentes de camaradas uma vez que desde há quatro
séculos era frequente o enlace de reinóis e goeses a todos os níveis
culturais.
Não consigo esquecer duas personalidades que me ambientaram
e cujo convívio me permitiu dialogar e aprender em áreas muito distintas, o Dr. Ângelo Augusto Soares Guimarães, capitão médico, adjunto de saúde no CCFAEI e diretor do Hospital Militar no Campal
que prestava serviço social e clínico com caráter ambulatório nas povoações carentes do concelho de Bardez e o doutor honoris causa pela
Universidade de Lisboa Panduronga Pissurlencar, diretor do Arquivo
Histórico da Índia autor duma obra de investigação notabilíssima sobre a história dos portugueses na Índia penso dum valor dificilmente
ultrapassável porquanto além de natural capacidade que possuía para
o efeito, diremos genética porque era panduronga, o que quer dizer letrado, ainda porque sabia português, inglês, concanim, marata e sânscrito, pelo menos, o que lhe permitia um proficiente acesso a documentos históricos de várias origens e à sua conclusiva confrontação.
O primeiro, embora metropolitano, conhecia profundamente as
caraterísticas da sociedade goesa que para isso contribuíra uma longa estadia na Índia e as suas qualidades de inteligência, humanismo,
cultura, capacidade de dialogo e competência profissional, o segundo,
cujo convívio comigo era mais formal, revelava-me em termos discretos o que pensavam os hindus goeses que na república tinham passado
a prestar serviço em cargos públicos, falava em lealdade, e expunha-me
alguns aspetos profundos da sua cultura hindu onde me pareceu sentir
uma grande afinidade ao budismo e pouca ao cristianismo.
Compreendia-se e pareceu-me que este brâmane hindu era justo para os portugueses nas descrições comentadas de acontecimentos
históricos, como verifiquei no que li, nas conversas com ele no Palácio
do Hidalcão que frequentava, ou noutros locais e em especial quando
orientou e participou por ordem superior uma visita local para um
estudo efetuado pelo capitão-tenente José Rodrigues Pinto, do Estado
Maior da Armada, que também acompanhei nomeado pelo General.
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ASPETO POLÍTICO
Enfim, muito em resumo, concluí que ao longo dos séculos xix e xx
surgira um escol intelectual cristão que se interrogava acerca do futuro
de Goa e que por último obtivera esperança numa evolução baseada na
Constituição de 1911 por esta instituir que o regime de descentralização
devia predominar na administração das províncias ultramarinas.
Compreende-se que muitas personalidades goesas como, por
exemplo, Menezes Bragança (1878-1938), tivessem debatido no conselho do governo e nos jornais uma maior comparticipação na gestão
política da Índia portuguesa, entre outras razões mais transcendentes,
porque acontecia por vezes que o funcionário público daqui enviado
para exercer lugares de responsabilidade se revelava menos competente
de que o funcionário goês seu subordinado.
Mas tudo decorreu de forma contrária e por último o Acto Colonial
em 1930 foi aplicado ao Estado da Índia com a sua discriminação de direitos e garantias individuais, atuação que é pelo menos espantosa senão irresponsável e um erro que Albuquerque evitou cometer com a promulgação
dos seus dois forais em nome do rei de Portugal no início do século xvi e
onde humanamente proibia o sati, ou seja que as viúvas fossem cremadas.
Houve um infeliz e secular recuo, assim me parece.

TAREFAS DO ADJUNTO NAVAL
Ao adjunto naval, competia de forma rotineira informar tudo o que
se relacionava com o ramo naval ou quando lhe fosse determinado,
assim informava a correspondência oriunda do comando das forças navais e dos serviços de marinha e redigia notas e mensagens nesta área. A
delegação marítima de Mormugão enviava mensalmente um mapa com
o movimento dos navios mercantes neste porto.
O diretor e capitão dos portos era o capitão-de-fragata Aristides
Morais Serrão, oficial muito inteligente e conhecedor profundo da legislação com incidência na área marítima que me acolheu sempre muito
bem quando a ele recorri. Tal atitude ajudou-me, entre outros casos, na
realização dum embarque local na barra do Mandovi de canhões antigos que existiam no forte da Aguada destinados, segundo fui informado, à fortaleza de S. Julião da Barra em Lisboa.
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INCIDENTE COM O AVISO JOÃO DE LISBOA
Agrada-me muito narrar pelo seu interesse um acontecimento
ocorrido em 1956, numa data que não posso precisar, em que interveio
o N.R.P. João de Lisboa comandado pelo capitão-tenente Jorge Maia
Ramos Pereira.
Este aviso navegava ao largo de Bombaim quando avistou um navio
de guerra da União Indiana que o informou ir efetuar um exercício de
fogo real num azimute que passava pelo navio português e o obrigaria a
manobrar para evitar ser eventualmente atingido pelo fogo indiano.
O comandante Ramos Pereira mandou abater a balaustrada, tocar
a postos de combate e sem alterar o rumo enviou uma mensagem que,
se bem me lembro, começava pelas palavras “I am sorry but my course
is …”. O navio de guerra indiano sensatamente desistiu do que seria
talvez um hipotético exercício.
Quando a notícia chegou por mensagem ao comando-chefe, uma
vez interrogado, coube-me explicar a necessidade de abater a balaustrada porque esta montada para suportar o toldo afetava o campo de tiro.
De imediato surgiu a estranheza, passível de censura, de não estar
previamente abatida, o que me levou a lembrar ao major Hermes de
Oliveira que o toldo apenas atenuava as más condições de habitabilidade a bordo naquele clima nomeadamente as resultantes do calor excessivo irradiado do convés e anteparas tudo aquecido por ação direta do
sol pelo que, por rotina, a balaustrada estava montada.
Na realidade competia ao adjunto naval informar sobre estas matérias que envolviam até conhecimentos de marinharia. O ministro Santos
Costa enviou mensagem a louvar o comandante e de nada mais tomei
conhecimento.
O futuro contra-almirante Ramos Pereira confirmou assim as suas
extraordinárias qualidades que se revelaram nas diferentes facetas em
que é proporcionado a um oficial de marinha exercer a sua atividade.
Faleceu em 16 de março de 1974 dias antes de efetuar os 73 anos sem
ter podido colaborar numa mudança política que creio parecia desejar,
e lamento-o profundamente. Jamais esquecerei que por abril de 1961
teria sido ministro da Marinha convidado pelo general Júlio Botelho
Moniz ministro da Defesa, caso tivesse resultado o golpe em que este
tentou obter a demissão de Salazar. Soube porque o oficial de marinha,
camarada de curso e bom amigo, a quem nós ironicamente chamáva-
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mos ajudante de praia e não de campo como seria mais apropriado, nos
confidenciou tal perspetiva no almoço que compartilhávamos naquela
época, de quando em quando, no restaurante Irmãos Unidos no Rossio
a saborear um excelente arroz de pato, especialidade da casa.

REORGANIZAÇÃO DO COMANDO-CHEFE
Mais para final da minha comissão, a Defesa projetou e empreendeu a reorganização do Comando-Chefe que, como é óbvio, envolvia
áreas tuteladas pelos ministérios do Exército, Marinha e Ultramar,
Ignoro, porém, qual foi o estado-maior autor do respetivo estudo e
a que nível foi tomada a decisão de lhe dar execução.
O comando militar incluindo o seu estado-maior foi integrado no
comando-chefe e nessa conformidade o coronel Monteiro Libório e o
major Portocarrero Barros Rodrigues assumiram neste comando respetivamente as funções de 2º comandante e de subchefe do estado-maior.
Quando me apercebi de que corria o risco de integrado no âmbito
das operações de deixar de continuar a despachar com o Major Hermes
de Oliveira e, portanto, de me tornar menos qualificado para o diálogo rotineiro e contínuo com as Forças Navais até então sem problemas, ousei
porque era um jovem oficial tomar a decisão de pedir instruções sobre a
quem devia entregar os processos respeitantes a matérias de caráter logístico como por exemplo os que envolviam a autoridade marítima.
Lembro-me de numa ocasião, por determinação expressa do General, ter promovido o oportuno aluguer duma lancha, de forma diplomática
e a preço justo que não fixei, a um grande empresário hindu relutante
baseado no meu conhecimento do movimento do porto porque estas se
destinavam ao embarque quási continuo de minério de ferro e manganês.
Não se pode subestimar a dificuldade da operação subsequente
executada pelo aviso Afonso de Albuquerque que rebocou essa lancha
sem meios propulsores e com a plataforma de abater soldada que transportava materiais para a reconstrução da Igreja de N.S. das Brotas em
Angediva e para a qual se aprontara imediatamente.
De salientar que se tratava duma manobra com algum risco dado
que aquela ilha se encontrava a muito curta distância duma costa hostil
e qualquer falha na execução poderia provocar um incidente internacional porventura desejado pelos indianos, mas inconveniente para a
política que então praticávamos.
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Satisfeito verifiquei que resolveram superiormente o problema orgânico suscitado situando-me hierarquicamente a seguir ao subchefe e
continuando a despachar com o chefe do estado-maior e que a designação das minhas funções deixava a ser de adjunto das operações navais
e passava a ser de adjunto naval.
Realmente no meu serviço nada foi alterado salvo uma vez em que
a ordem em nome do General me foi comunicada pelo coronel Monteiro
Libório em face da premência de abastecer o distrito de Damão por um
navio de guerra do que dei conhecimento pessoalmente ao comandante
Esparteiro. O navio zarpou de imediato com a única demora de acender
caldeiras e ganhar a pressão necessária para navegar. A Marinha cumpriu a ordem do General Comandante-Chefe, como sempre acontecera.

RENDIÇÃO
A minha comissão terminou em 1957 na mesma altura que a do
pessoal do N. R. P. Gonçalves Zarco, navio que me levara para Goa pelo
Suez, razão porque ao embarcar no transporte Niassa que me transportou a Lisboa, encontrei parte dos oficiais daquele navio que igualmente
regressavam.
O louvor dado pelo General, a meu ver excessivo, habituado como
estava ao laconismo praticado pelo menos então na Marinha, redigido pelo
major Hermes de Oliveira que assim me manifestava a estima com que
aliás me tratara, independentemente da atenção que o Comandante-Chefe
quis ter comigo que não fora a única, veio a encerrar este período da minha
vida profissional decorrido no continente asiático
Só mais tarde fui substituído pelo 1º tenente Oliveira Neves e a reorganização referida creio ter sido ultrapassada pela criação do Comando
Naval no Estado da Índia, compatível com a função de adjunto-naval.
Curiosamente ao frequentar o curso superior naval de guerra na
passagem pelo Instituto da Defesa Nacional o diretor contra-almirante
Leonel Cardoso cometeu a nós e aos oficiais do Exercito e da Força
Aérea então nossos condiscípulos para tema de estudo as vantagens e
inconvenientes da integração dos Ramos. Um camarada e colega informou-me ser esse o desejo do Presidente da República e Chefe do Estado
Maior General das Forças Armadas.
Lisboa, 10 de novembro 2016.
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Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVI, julho-dezembro 2016, p. 687-692

Por F. C.
A formação militar, naval e técnica dos militares da Marinha foi
sempre um tema recorrente nos Anais do Clube Militar Naval.
O incêndio da Escola Naval, ocorrido na madrugada de 18 de abril
de 1916, provocou uma onda de entrevistas e de artigos de opinião de
oficiais na imprensa diária, na digna função de elucidação dos portugueses sobre o que deveria ser a reconstrução daquele estabelecimento
de ensino superior e as necessidades que impunham uma reorganização
do ensino naval.
Aos Anais atracaram inúmeros artigos sobre esses temas, da mais
alta importância para a “ nossa marinha de guerra”, nas palavras de um
dos autores, com oito anos de comissão na Escola Naval.
“ A reconstrução da Escola Naval e a Reorganização do ensino
naval”, de Baptista Ferreira; “A educação dos oficiais de marinha”,
dos 1TEN´s Carvalho Brandão e Rocha e Cunha; “A Escola Naval e a
Pedagogia (A propósito da sua reedificação: algumas pedras para o
novo alicerce)”, do 2TEN Sebastião da Costa são exposições e pontos
de vista que diagnosticaram preocupações, contribuíram para a salutar
discussão, sempre presente nos Anais, e contribuíram para as reformas
feitas na formação dos cadetes e aspirantes da Escola Naval.
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Nos números editados no 2º semestre avulta a “Pêrda e restauração
da Baía 1624-25”, fragmento de um valioso e bem documentado estudo
sobre a “História da guerra com os Holandeses no Brasil, 1624-54”, considerada sob o ponto de vista naval, do sócio Alfredo Botelho de Sousa.
“O combate naval da Jutlandia” travado do dia 31 de maio de
1916, merece do 1TEN Gama Ochoa uma análise das suas principais
fases, colocando em relevo os princípios estratégicos e táticos postos
em jogo naquela operação, e formula conclusões deveras interessantes
e, porventura, controversas.
No epílogo deste valioso trabalho, a Comissão de Redacção dos
Anais colocou a nota que se transcreve:
Os Anais do Clube Militar Naval, publicando este interessante estudo sobre
a grande acção naval da Jutlandia, aproveitam a ocasião para manifestar
o profundo sentimento de admiração que a conduta da armada britanica
inspirou na nossa marinha, venerando a memoria dos herois que com a sua
vida firmaram mais uma vez a soberania maritima da Inglaterra.

“Acontecimentos navais na actual
conflagração” Em África
- Em 27 de Maio, os escaleres do cruzador Adamastor tentaram um
desembarque na margem norte do Rovuma, o qual se não poude levar a
efeito, havendo a lamentar algumas perdas, entre as quais a do tenente
Mattos Preto, comandante da Chaimite, e a do aspirante Janeiro, os
quais se supõe tenham ficado prisioneiros.
(Vol. XLVI, nº 6, Junho 1916)

Posto radio-telegráfico de Monsanto
“ Há muito tempo já que se tornava necessaria uma estação costeira de T.S.F. na costa de Portugal, que fosse um pouco melhor do
que a do Arsenal da Marinha; por isso, na falta de outras estações, há
muito projectadas, mas nunca realizadas, resolveu o Ministério da Ma-
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rinha aplicar o saldo existente do Fundo de Defeza Naval à acquisição
de um posto de regular potência. Por muito tempo se hesitou na escolha
do local mais conveniente; houve desejos ao principio, como medida
economica, de aproveitar a energia electrica já existente em diversas
localidades, e por isso se pensou em estabelecer o posto na Trafaria
ou no Cabo da Roca, mas finalmente, depois de um exame atento das
condições a que ele devia satisfazer, foi escolhido o sitio actual”.
Assim começa a notícia sobre o posto de Monsanto, da autoria do
CFG Isaias Augusto Newton.
Trata-se de um texto pormenorizado sobre instalação, descrevendo
a composição dos mastros e a sua ereção, os trabalhos de montagem das
antenas, as caraterísticas e algumas particularidades dos equipamentos
elétricos.
O autor juntou quatro fotografias, a planta do terreno e um gráfico
da curva de sintonização da antena.
(Vol. XLVI, nº 6, Junho 1916)

Administração Naval em tempo 		
de guerra
Os nossos processos de Administração Naval, eivados ainda de um
cunho de rotina, precisam ser modificados de fórma a ser a sua execução conseguida com mais celeridade e com melhores resultados. (…)
(...)Portugal, país pobre, com reduzida industria e, quasi, completamente subsidiario da industria estrangeira, entrou no conflito europeu
quando este já contava já mais de ano e meio de existencia.
As condições dos mercados estão hoje ainda mais agravadas que
estavam então. Impõe-se uma revisão dos regulamentos administrativos ou, talvez melhor, um regulamento especial em que haja uma enorme simplificação de processos.
Portugal – está provado – sofre de pletora legislativa e para os usos
administrativos navais a legislação tem tido sempre este inconfundível
cunho: ainda não está promulgada e já está modificada.
O Regulamento de 1910 está quasi todo modificado e as modificações
são ponderalmente maiores que a matéria modificada. Anuncia-se o advento
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de um outro Regulamento de Administração, mas já nos bolorentos bastidores da nossa Administração Naval se murmura que ele está já crivado de
facadas, representando cada uma, modificação á vida do que ainda é feto.
Concordemos todos que assim não é possivel que seja feita alguma
vez obra duradoura e proveitosa.
Os regulamentos, porêm, são para a paz, a bela paz octaviana em
que temos jazido, vendo desaparecer os navios de vela, vendo aparecer
alguns de vapor e modernos, mas continuando sem querermos sacudir o
bôlor que cobre toda a nossa reduzida actividade administrativa naval.
Eu pertenço á chamada geração nova e tenho, em matéria de Administração Naval, uma opinião perfeitamente pessoal, susceptível de critica e de
discussão, mas que se afigura ser por completo destituida do influxo do que
sempre ouvi chamar o tempo do caldo e nabo.
Ora essse tempo, embora custe a alguns, acabou. Os serviços administrativos ou hão-de ser reorganisados capaz e eficazmente ou hão-de
ser extintos. (…)
(…) Papeis, muitos, quantos mais melhor.
Celeridade, autonomia, resultados praticos...trêtas.
Papeis, muitos papeis: azuis, amarelos, pardos...mas sempre papeis.
Não sei qual a reflexão que na administração do exercito teve a
nossa participação na grande guerra actual. Na nossa administração não
se sentiu reflexão alguma. Não houve a simplificação de uma linha, de
um papel. Pelo contrario: foram criados mais papeis.
As aquisições de material são feitas pelos mesmos processos morosos e contraproducentes, empregados durante largos anos de paz, da
tal paz em que os serviços estavam vistosamente ornamentados com
largas plantações de bolôr. A contabilidade de marinha continua a ser
(como tem sido desde o tempo de D. Fuas Roupinho) o deposito dos
Barbadinhos dos fundos navais. Os Conselhos administrativos enchem
a sua cantarinha e cumprem a sua missão se o deposito assim o quer.
Se no deposito estão armados os andaimes e há obra para reparar
qualquer acção traumática feita pelo Orçamento Geral do Estado, então os
Conselhos suam e tresuam; o material não é comprado, os preços são aumentados, os artigos desaparecem do mercado e a Marinha não é servida.
Dizia Fraklin: “Atentai nas pequenas cousas, porque, por não ser
vista a falta do cravo na ferradura, sucedeu que foi perdida esta e que a
sua perda originou a do cavalo, e que esta originou a do cavaleiro, que,
por falta de cavalo, foi alcançado e morto pelo inimigo.” (…)
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(…) Ha nos nossos sobressalentes pequeninos objetos, que se nos
afiguram pequeninos nadas e são importantissimos, podendo a sua falta
originar consequencias sérias.
Pois esses nadas teem que ser comprados com este sudario de papeis: (…)
(…) Juntando a estes tempos o da confecção da acta, sua copia,
resposta da Administração e organização final do processo, pode ser
imaginada a demora havida para ser adquirido o artigo, que muitas
vezes já foi vendido, quando o fornecedor recebe, alfim a requisição.
Como raras vezes os preços são iguais, sucede que, em caso de fracasso, há que começar de novo.
E eis a celeridade administrativa naval. (…)
(...)A nossa Administração Naval é uma amarra velha e mal conservada, cheia de cócas. Para a modificar eficazmente é necessario pô-la
clara e suprimir-lhe os élos ou até as quarteladas que estejam ferrugentas.
As cócas são os serviços que se atropelam inutilmente. Se a amarra é ainda aproveitavel, é preciso picá-la, dar-lhe coaltar e colhê-la em
aduchas para que ao sair e ao ser, portanto, aplicada, corra naturalmente, sem embaraços nem entraves.
E todos nós sabemos quanto é preciso que a amarra seja boa e a sua
manobra seja facil e ajudada por aparelhos sempre funcionando bem.
Nuno Telles Pinto
2º tenente AN
(Vol. XLVI, nº 8, Agosto 1916

Bibliografia
Anuário da Escola Naval e da Escola Auxiliar de Marinha.
Ano lectivo de 1915-16
É este numero mais valioso ainda que os anteriores, por conter
largas referencias ao deplorável incendio que consumiu todo o precioso
museu de marinha e os arquivos, e que inutilizou grande parte do material escolar. No assunto ultimamente tão debatido, da organização do
ensino naval, destaca-se o artigo do capitão de mar e guerra Almeida
d´Eça, ilustre lente de Direito e Historia Maritima, no qual se encontra
em esboço um projecto de educação dos futuros oficiais de marinha
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e do exercito, que bem se pode considerar revolucionario no âmbito
acanhado da pedagogia nacional, e que nos parece vir ao encontro dos
reformadores mais radicais. Fecha o volume um Guia de primeiros socorros em casos de sincopes, axfixias por diversas causas e alguns outros acidentes, que desejariamos vêr completado e distribuido por todos
os navios de guerra e mercantes nacionais, onde tanto se faz sentir a
falta duma publicação dêsse genero, elaborada com a proficiencia e clareza que eram de esperar do medico da Escola Naval e nosso colega de
redacção, dr. Barroso da Silveira.
À Direcção da Escola Naval agradecemos a amabilidade da oferta
de um exemplar ao Club.
C.B.
(Vol. XLVI. Nº 12, Dezembro 1916)

CDU 327+355.4
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVI, julho-dezembro 2016, p. 693-716

2º Semestre de 2016

Alexandre Reis Rodrigues
Vice-almirante
reisrodriguesalexandre@gmail.com

OS CONFLITOS NO MUNDO
O número de conflitos armados, em curso em todo o mundo, cresceu de 41 para 50 entre 2014 e 2015 mas a tendência de diminuição
do nível de violência, quando comparado com o que se verificava na
Guerra Fria, tem-se mantido. Permanece também o declínio no número
de mortes resultantes de combates (que decresce desde 1979).
No entanto, não é possível concluir se estamos a caminho de ter
mais ou menos paz. Segundo o Global Peace Index de 2015 não há
diferenças relevantes em relação a 2014, mas se a base de comparação
for o ano de 2008, entre as nove regiões que o estudo identifica, cinco
estão hoje mais longe de ter paz. A região mais preocupante é a que inclui o Médio Oriente e o Norte de África, seguida pela América do Sul.
A mais pacífica continua a ser a Europa, malgrado o crescendo de preocupações sobre a sua segurança. Globalmente, o estudo regista uma
deterioração de 2,4% pontos da paz no mundo (86 países deterioraram
a situação contra 76 que melhoraram).
Como vai este ambiente evoluir em termos globais? Depende, em
grande parte, da forma como se desenvolverão, no curto prazo, as situ-
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ações em alguns dos pontos mais críticos (Líbia, Síria, Ucrânia, Iémen,
Sudão do Sul, entre outras). Algumas destas situações, mesmo isoladamente, tanto podem inverter como acentuar as tendências até agora
prevalecentes.
Em 2015, estavam em curso 61 operações de intervenção de estabilização e de manutenção da paz, envolvendo 162.703 efetivos no terreno, número este ligeiramente superior ao de 2014, o que equivale a uma
interrupção da tendência de decréscimo que se vinha verificando desde
2012. Deste total de intervenções, as Nações Unidas eram responsáveis
por cerca de um terço e por 70% do pessoal participante (113.600). Fica
de fora o problema mais difícil: o das situações em que não há qualquer
paz a manter ou um processo político a apoiar. É o que caracteriza, regra
geral, a situação no Médio Oriente, onde a fragilidade de alguns Estados
(Síria e Iraque, em primeira instância, e a Líbia mais recentemente) permitiu ceder largas áreas dos respetivos territórios ao ISIS.
O agravamento da segurança na vizinhança próxima da Europa,
mais a “invasão” de refugiados e o terrorismo já se reflete nas sondagens à opinião pública europeia. Depois de algumas décadas em que se
instalou a perceção de que a paz e estabilidade estavam garantidas, dois
terços dos inquiridos não só já não se mostram confiantes como dão
sinais claros de que receiam que o problema se poderá exacerbar.
Como responderá, na prática, a União Europeia a este grande
desafio? A recente aprovação da Estratégia Global (EUGS) advoga o
assumir da responsabilidade primária pela zona europeia e vizinhança
próxima e uma postura de procura de autonomia estratégica, o que, em
conjunto – no campo da segurança e defesa – tem implícito o reconhecimento da indispensabilidade de um instrumento militar credível.
A análise dos investimentos na Defesa dir-nos-á brevemente se estas declarações estão devidamente apoiadas numa clara vontade política
de inverter o caminho que levou a Europa à irrelevância estratégica e não
permitiu alcançar o estatuto de ator global. Pelo que nos dizem mais uma
vez as estatísticas recolhidas pelo SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute) muito terá que mudar para a situação se alterar.
Enquanto a tendência global de crescimento dos investimentos em
defesa se manteve, em 2015 (1%), na Europa Central e Ocidental as
estatísticas continuam a revelar um decréscimo (0,2%). Não é a única
região em que a despesa diminui. Também baixa na América do Norte
(2,4%), na América do Sul (4%) e na África Subsariana.
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No entanto, nas zonas que mais diretamente nos interessam e que
nos deviam merecer atenção a evolução vai exatamente no sentido contrário. Na Europa do Leste (Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia,
Moldávia, Rússia – principal responsável pelo crescimento – e Ucrânia)
a despesa cresceu 7,5%. No Norte de África cresceu 2,1%. Nestas condições, ou alguma coisa muda para se seguir a linha do preconizado na
EUGS, ou a exposição dos europeus aos riscos e ameaças com origem
na vizinhança próxima continuará a aumentar.

A NOVA ESTRATÉGIA GLOBAL DA UNIÃO
EUROPEIA (EUGS)
Quando, em 2003, a União Europeia adotou a proposta de estratégia
de segurança preparada por Xavier Solana (“The European Security Strategy”, ESS 2003) havia um ambiente favorável a essa iniciativa e muitas
expetativas positivas sobre o futuro da Europa. Os seguintes dois extratos
do documento expressam bem o ambiente que então se vivia:
«Europe has never been so prosperous, so secure nor so free».
«As a Union of 25 states with over 450 million people producing
a quarter of the world’s Gross Domestic Product and with a wide
range of instruments at its disposal, the European Union is inevitably a global player.»
A estratégia vinha apenas formalizar um caminho que vinha de trás
e dar corpo a um projeto ambicioso de postura internacional como um
ator global, o que fazia sentido nas circunstâncias de então.
No entanto, não só este desfecho não se concretizou como se agravaram consideravelmente – em especial nos últimos anos – as circunstâncias necessárias para o encarar de forma realista. A inevitabilidade
de uma União Europeia como um ator global – expressa na estratégia de
2003 – afinal não tinha as bases necessárias para se consumar.
Foi sob este contexto que se discutiu longamente na União Europeia a eventual elaboração de uma nova estratégia. Não se tendo
conseguido consenso para esse propósito, optou-se, em 2008, por uma
revisão que validou a orientação original, saída que vinha ao encontro
da posição de Catherine Ashton, desfavorável à elaboração de um novo
documento.
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Esta situação alterou-se com a atual Alta Representante, Frederica Mogherini, a quem o Conselho Europeu, em dezembro de 2013,
deu um mandato para avaliar a situação global, em termos de desafios
e oportunidades, e reportar as respetivas conclusões durante 2015.
O resultado deste processo assumiu a forma de uma nova estratégia
(“Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy” – EUGS) a que o Conselho Europeu, depois da apresentação que
lhe foi feita a 28 de junho, reagiu com a recomendação de que deveria
ser dada continuidade ao trabalho.
Tornou-se, assim, intrigante o facto de o documento não ter sido
formalmente adotado pelo Conselho, que foi o desfecho verificado em
2003. Se tivesse sido adotado ficava selado um compromisso para a
observação das orientações estabelecidas. Não tendo sido, fica a dúvida sobre se a decisão de solicitar a continuação do trabalho não terá
sido o expediente clássico de não dizer sim nem não, deixando a decisão final para mais tarde, quando o contexto político interno estiver
clarificado.
Não obstante este aspeto potencialmente perverso, a decisão tomada cria um quadro potencialmente mais favorável do que o verificado
em 2003. Obriga o assunto a ter seguimento, funcionando mais como
um ponto de partida do que um ponto de chegada, que é a ideia correta.
Exige o desenvolvimento de orientações adicionais para as diferentes
áreas que devem ser cobertas (estratégias setoriais). Por exemplo, para
a área da segurança e defesa, seria um livro branco ou uma estratégica
específica deste tema (estratégia de segurança e defesa).
Se esta possibilidade não for aproveitada perder-se-á uma oportunidade de tirar partido de um documento cuja substância constitui, em termos gerais, um contributo muito positivo para definir uma
orientação que tenha em conta as mudanças – algumas profundas
– verificadas no contexto de segurança que diretamente interessa à
União e as limitações que impediram o propósito original. Ou seja,
estabelecer um caminho para uma Europa forte e mais bem equipada
para se afirmar internacionalmente.
Há três aspetos no documento que me parecem decisivos para
ajudar a tirar a Europa da situação de impasse em que caiu por falta
de uma visão comum sobre o objetivo a alcançar.
A definição dos interesses vitais e prioridades, que não aparecia
na estratégia de 2003, nem – ao que se diz – em qualquer documento
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oficial da União, é, certamente, um aspeto central porque é a sua defesa e promoção que afinal justifica a elaboração de uma estratégia. É
positivo que se tenha feito um esforço em os identificar porque é na
sua interiorização pelo coletivo que se encontrará a motivação para
que o conjunto funcione como uma frente unida.
Um segundo aspeto, importante para a credibilidade do documento e políticas que recomenda, foi a opção pela procura de uma
postura de maior equilíbrio, entre o extremo da ambição de uma agenda de transformação do mundo, como ator global, – que não teve em
conta as limitações próprias – e a recusa de evitar o estatuto de potência conformada com a situação existente (status quo power) e sem aspirações de contribuir ativamente para a estabilidade e paz no mundo.
Como terceiro e último ponto, destaco dois assuntos que refiro
em conjunto porque embora distintos se interligam de várias formas.
A questão da irrelevância estratégica em que se deixou cair a União e
o relançamento de um entendimento estratégico com a NATO que garanta um relacionamento transatlântico mais equilibrado e saudável,
sobretudo, uma mais eficaz complementaridade entre a Aliança e a
PCSD da União Europeia.
O primeiro assunto (irrelevância) é apresentado sob o objetivo de
procura de alguma autonomia estratégica, no campo da segurança e
defesa, o que exige uma capacidade militar que mitigue a atual dependência em relação aos EUA e, sobretudo, permita assumir a responsabilidade primária pela área de interesse estratégico direto, ou seja o
território e a vizinhança próxima. Os seguintes extratos da EUGS são
perfeitamente elucidativos:
«As Europeans we must take greater responsability for our security. We must be ready and able to deter, respond to, and protect
ourselves against external threats. »
«We will take responsibility foremost in Europe and its surrounding regions, while pursuing targeted engagement further
afield». «Our efforts should enable the EU to act autonomously
while also contributing to and undertaking actions in cooperation with NATO».«The EU needs to be strengthened as a security
community: European security and defense efforts should enable
the EU to act autonomously while also contributing to and undertaking actions in cooperation with NATO. »
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O segundo assunto (entendimento com a NATO) é talvez o mais
interessante e arrojado. Responde à questão sempre adiada de clarificar
qual o tipo de complementaridade que se deve procurar entre a NATO e
a Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia. Depois de
intermináveis debates, que se arrastam há anos, sobre se a complementaridade devia ter uma natureza de base geográfica (divisão de espaços)
ou de base funcional (divisão de tarefas) o novo documento recomenda
uma combinação destes dois critérios.
O que isto significa, na prática, é simples. É o assumir do princípio de que cabe à União Europeia, e não à NATO, a responsabilidade
primária pela segurança da Europa. É uma responsabilidade primária
(critério geográfico) mas não exclusiva porque, obviamente, continua
a incluir como elemento essencial o envolvimento da Aliança (critério
funcional), quer na vertente de dissuasão, quer em aspetos específicos
de capacidades militares, por exemplo, a defesa antimíssil.
Veremos se, de facto, existe vontade política para concretizar esta
orientação.

O BREXIT. REVÉS OU OPORTUNIDADE?
As eventuais implicações do Brexit sobre a segurança e defesa europeia, mais tarde ou mais cedo, estarão em cima da mesa, como mais
uma dimensão importante do desafio que a Europa tem pela frente. A
questão põe-se em simultâneo no campo da NATO e da União Europeia. Bastante mais no segundo campo, como veremos. Qual será a
exata dimensão e natureza desse desafio vai depender de se saber se
do Brexit vão resultar mais ou menos recursos para a Defesa britânica.
Para a NATO, um Reino Unido com menos recursos na Defesa – o
desfecho mais provável – vai exatamente contra os repetidos apelos
dos EUA para que os europeus assumam uma maior quota-parte das
suas responsabilidades. Para a generalidade dos países que olham para
a NATO como a pedra angular da sua própria defesa e, em geral, da
defesa europeia, não são boas notícias.
Para a União Europeia, uma Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) sem o participante militarmente mais importante é, à partida, um revés com que não será fácil lidar, dizem todos analistas («The
CSDP will be much harder to maintain, much less to improve upon»). É
fácil compreender porque vão as opiniões neste sentido.
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O Reino Unido tem sido um dos Estados-membros que mais influenciou a formulação e concretização da política externa da União
Europeia e, claramente também, um dos que mais têm viabilizado as
intervenções militares externas, juntamente com a França. Não obstante os quase drásticos cortes orçamentais a que tem sujeitado o setor Defesa, continua a garantir um conjunto coerente de capacidades
militares que, de facto, fazem a diferença no contexto europeu. Sem o
Reino Unido, a União Europeia fica dependente sobretudo da França
para intervenções no exterior.
A Europa aparecerá militarmente mais fragilizada e politicamente mais dividida perante uma Rússia que quer recuperar zonas de influência. Perderá o mais eficaz e direto elo de ligação transatlântica
com os EUA, papel desempenhado tradicionalmente pelo Reino Unido, como o interlocutor privilegiado.
Malgrado o revés, nem tudo é negativo. Em especial, se tivermos
presente que o Reino Unido, por várias vezes, impediu iniciativas importantes concebidas para dar à União alguma capacidade de intervenção militar, num quadro de colaboração equilibrada com a NATO,
mas com autonomia estratégica. Até certo ponto, o Reino Unido foi
a voz das administrações americanas que receavam que o desenvolvimento da PCSD acabaria por vir em detrimento da NATO. A desconfiança britânica, neste campo, ficou bem expressa na campanha
que precedeu o referendo («The EU undermines our membership of
NATO» (Michael Elliot, chief executive “Vote Leave”).
Se os europeus decidirem avançar com uma PCSD que seja um
credível instrumento para a estabilidade e paz, pelo menos na zona de
vizinhança próxima, estarão agora livres da resistência que o Reino
Unido sempre representou. Quererão aproveitar a oportunidade? Se
quiserem, é altura de começar a conceber um caminho que permita
repartir responsabilidades com a NATO, no interesse das duas partes.
Uma PCSD credível é essencial num contexto de segurança que
inclui várias áreas de intervenção para que a União Europeia está mais
habilitada que a NATO. Será também um importante elemento de unidade europeia e, ao contrário do que se ouve com alguma frequência,
não precisará de mais integração da que é aceite, sem reservas, na
NATO.
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A CIMEIRA DE VARSÓVIA
Não obstante as expetativas altas que precederam a Cimeira da
NATO em Varsóvia, que alguns previam como um “Inflection point”
e um “defining moment for our security”, não se verificou qualquer
mudança de orientação. Alguns esperavam que da Cimeira saísse uma
reavaliação da missão da NATO. Defendeu-se, por exemplo, que tinha
chegado a altura de deixar cair a prioridade dada nas últimas duas décadas à chamada capacidade expedicionária, para intervenção no exterior,
em favor de uma concentração de esforço principal na defesa coletiva
de natureza territorial.
Ficou claro, no entanto, que, sem prejuízo da missão básica de
garantir a soberania e integridade territorial («the greatest responsibility»), a Aliança pretende continuar a ter um papel fora da sua área de
responsabilidade para projetar estabilidade («NATO will continue to
enhance its role in projecting stability»).
No entanto, esta contínua ampliação das áreas de interesse que só indiretamente se relacionam com a razão de ser da Aliança, é discutível. No
mínimo, está a acentuar a descaraterização da NATO como uma aliança
essencialmente militar e a levar a organização para terrenos onde o que
faria mais sentido seria um entendimento estreito com a União Europeia,
que é onde reside a vocação para tratar desses assuntos.
Correspondendo a anteriores sugestões da União, a necessidade desse entendimento voltou a merecer a atenção da Cimeira, quer no texto
do comunicado, quer numa declaração conjunta assinada na véspera. No
entanto, não obstante referências concretas a áreas de cooperação no campo do combate às ameaças híbridas, cibersegurança, segurança marítima,
incluindo a realização de exercícios, ficou em branco, mais uma vez, o
acerto de um entendimento estratégico na procura de complementaridade.
A reafirmação do caminho estabelecido em Gales, uma cimeira
marcada pela necessidade de dar uma resposta à postura russa, foi um
ponto de destaque. Incluiu o anúncio dos novos quatro batalhões a estacionar na Polónia e nos três Países bálticos, medida simbólica, mais de
natureza política do que militar, para reforçar a mensagem de que um
eventual conflito da Rússia com esses Países será assumido como um
conflito com a NATO.
Outro tema em que a NATO se manteve firme é o do alargamento,
com a reafirmação da continuação da política de “porta aberta”. Em re-
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lação à Ucrânia nada foi dito de concreto, mas a Geórgia tornou a ver
reafirmada a promessa de que um dia será membro da NATO («At the
2008 Bucharest Summit we agreed that Georgia will become a member
of NATO with MAP as an integral part of the process; today we reaffirm
all elements of that decision, as well all subsequent decisions»).
Compreende-se a dificuldade de recuar de forma explícita, depois
dos compromissos assumidos, mas isso não deveria impedir uma nova
ponderação dos custos e vantagens dessa política, quer quanto aos seus
objetivos, quer quanto à forma como tem sido conduzida. De outra forma, a Europa continua sob o risco de ser “arrastada” para situações
complexas que não está preparada para enfrentar e que acentuam a
sua dependência militar em relação aos EUA. O alargamento deve ser
conduzido, em primeira instância, como um elemento de estabilização,
nunca como de destabilização que dá à Rússia um pretexto para adotar
uma postura militar mais agressiva.

O “GOLPE MILITAR” NA TURQUIA?
A Turquia sofreu mais um golpe militar em 15 de julho. Foi o quinto nos últimos 56 anos, o que dá uma média de um por década. Mas foi
diferente de todos os outros. Durou apenas cerca de quatro horas e foi
abrir a porta a um desfecho totalmente oposto ao que visava. Permitiu
ao Presidente Erdogan alargar e reforçar o caminho para um regime autoritário de natureza presidencial que persegue há já algum tempo. De
que forma? Considerando que a responsabilidade principal pelo golpe
não era dos militares mas sobretudo do “Movimento Gullen”, nome de
um organização cujo fundador é Fethullah Gullen, um líder religioso
muçulmano sunita, que vive nos EUA desde 1999.
Gullen entrou em “rota de colisão” com Erdogan à volta de
2010/2011 depois de um período de cooperação estreita, que muito
ajudou Erdogan a consolidar o poder, como presidente da Câmara de
Istambul em 1994/1998, líder do Partido Justiça e Desenvolvimento
desde 2001, 1º Ministro entre 2003 e 2014 e Presidente da República
desde 2014.
O processo de “divórcio” terminou com a classificação do movimento como organização terrorista que, obviamente, não é. Se fosse, já
Gullen teria sido impedido de gerir a rede de escolas que tem nos EUA
(entre vários outros países, incluindo a própria Turquia e o Paquistão)
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e teria sido, de imediato, objeto de um pedido de extradição. O movimento não só nega qualquer envolvimento como condena o golpe
militar que, aliás, falhou redondamente.
A ideia de Erdogan em associar os militares golpistas com o Movimento Gullen não faz sentido, segundo vários analistas. O Movimento tem alargada implantação em muitos setores da sociedade (polícias, professores, magistrados, etc.) mas não nas Forças Armadas,
desde que Erdogan e Gullen, há alguns anos atrás, estiveram aliados
para contrariar a influência dos militares.
Os números das pessoas detidas ou afastadas dos seus cargos na
administração turca esclarecem bem este ponto. Militares são 8.651,
um pequeno grupo se comparado com os 43.000 funcionários públicos, 21.000 professores, 1.577 decanos e reitores de universidades
que ficaram impedidos de manter o seu posto de trabalho. Mais os
jornalistas a que foi retirada a licença profissional, e as 131 editoras e
agências de notícias que foram encerrados.
Parece óbvio que o Presidente está sobretudo a aproveitar a oportunidade que lhe caiu nas mãos para criar um sério revés entre os que
politicamente se lhe opõem. Como foi possível aos serviços secretos
identificar tanta gente, numa questão de dias? Obviamente, são medidas que estavam pensadas de antemão e que visaram muito mais do
que punir diretamente os responsáveis.
Erdogan tem o projeto ambicioso de pôr um ponto final no modelo de uma Turquia a funcionar com base num multipartidarismo
secular e nacionalista para, em sua substituição, lançar a construção
de uma identidade de essência islamita – a nova Turquia. Uma espécie
de processo revolucionário que alterará a forma como o Estado turco
está organizado e o fim da ideia, em que muitos acreditaram algum
tempo, de que Turquia podia ser um modelo para o mundo árabe seguir a caminho da estabilidade.
Através do golpe militar Erdogan conseguiu uma vitória pessoal
que lhe vai permitir acelerar o avanço do seu projeto. Agora, Erdogan
tem uma justificação para fazer o que vinha tentando há algum tempo
para alargar os seus poderes e retirar espaço aos seus inimigos, em
especial os seguidores de Gullen. Não obstante o Presidente ainda não
ter conseguido obter a maioria parlamentar necessária para alterar a
Constituição no sentido de passar a ter poderes executivos, a verdade
é que, na prática, atua dessa forma com o apoio tácito de todos e so-
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bretudo de um primeiro-ministro que, ao contrário do anterior, não lhe
levanta dificuldades nesse campo.
Erdogan, no curto prazo, não terá dificuldades de maior. Calcula-se
que não lhe será difícil combinar a vantagem política, a que legitimamente ascendeu nas duas últimas eleições, com o apoio que recolheu
ao conseguir fazer impedir que o golpe militar se consumasse. Ditadura por ditadura, os turcos parecem preferir a de Erdogan que tem
proporcionado crescimento económico. As dificuldades virão mais
tarde. Saber exatamente quando chegarão depende de três fatores: da
evolução da economia, da situação de segurança interna (ataques terroristas) e da instabilidade social que as perseguições aos simpatizantes do Movimento Gullen vão gerar. Nenhum destes pontos suscita
expetativas positivas. Em especial, o último, se tivermos em conta a
rede de apoios de natureza social criados pelo Movimento (ensino,
saúde, etc.) de onde a população turca tira vantagens materiais.
Será uma situação difícil. Profundas divisões internas com o
acentuar da polarização entre turcos e curdos e entre islamitas e secularistas, milhares de detidos cuja situação gerará tensões internas
e porá os turcos uns contra os outros, muita insegurança, o separatismo curdo e problemas graves no setor militar que é precisamente
por onde passa parte importante das medidas a adotar para que haja
estabilidade e paz.
É a este contexto – sem boas opções à vista – que se resume o
drama que vive a Turquia. Um país sob a liderança de um Presidente
que parece mais determinado em consolidar o seu estatuto de líder
inquestionável do que em resolver as profundas divisões em que a sua
população se debate. Torna-se difícil encarar com otimismo o que, no
final, vai resultar desta crise.
As Forças Armadas vão demorar a recomporem-se operacionalmente das purgas a que foram sujeitas e a recuperarem o prestígio e
dignidade perdida. Comparando os efetivos em março de 2016, com os
dados disponibilizados no início de setembro, verifica-se uma redução
de 119 oficiais generais (redução de 38%) e 2.502 oficiais (8%). Estas
reduções são atribuíveis às quatro purgas realizadas na sequência do
golpe de 15 de julho. Permanecem rumores de que a continuação das
investigações poderá levar a mais expulsões do serviço. O grupo mais
afetado e também o que terá maior impacto negativo nas capacidades
e na operacionalidade do sistema de forças é o dos pilotos, setor onde
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274 afastamentos reduziram a disponibilidade de pilotos por avião de
uma relação de 1,86 para 1,25 e para 0,8 entre os pilotos de combate.
A Força Aérea turca tinha em meados de julho cerca de 600 pilotos
para os 321 aviões (240 F 16) que tem ao serviço.
A crise demorará algum tempo a resolver: dois anos no mínimo, segundo alguns especialistas. Mas o impacto de longo prazo pode
estender-se por mais tempo, eventualmente dez anos. Este é um ponto
de preocupação para a Europa. Não apenas porque se trata das maiores
forças armadas europeias. Sobretudo porque fragiliza politicamente o
setor da sociedade turca que mais defende a manutenção do país no
campo ocidental.
Os seguintes dois factos esclarecem este segundo aspeto da situação:
1º Facto – Um oficial turco a prestar serviço na NATO, Norfolk
(Aclant Command Transformation) pediu asilo aos EUA, depois de
ter sido mandado regressar ao seu país (o vice-almirante Mustafa Zeki
Ugurlu). É uma situação intrigante e muito invulgar, entre países integrados na mesma Aliança. Um pedido de asilo, assim à partida, só
pode ter uma das duas seguintes leituras. O reconhecimento do próprio quanto a algum envolvimento, improvável dada a situação do
oficial em questão, ou o receio – este sim provável – de não vir a ter
um tratamento justo e imparcial na clarificação das circunstâncias em
que o golpe se desenvolveu e do seu eventual papel.
2º Facto – Dez coronéis condenados em 2008, conhecidos pelas
suas posições anti-EUA e anti-NATO e defensores de uma postura
menos atlanticista e mais pró-Eurásia, viram agora recompensado o
seu posicionamento político. Foram incluídos na vaga de 99 promoções ao posto de oficial-general que o Conselho Supremo Militar decidiu, na sequência da purga que afastou 149 oficiais generais (45,8%
do total do quadro). Pelo que nos sugere este facto, parece que, para
Erdogan, não é problema, bem pelo contrário, que os militares turcos
tomem posições políticas. É preciso apenas que não sejam contrárias
às orientações políticas do Presidente. Sendo favoráveis, merecem recompensa, como mostra o caso apontado.
A manter-se este entendimento, a questão das relações político-militares na Turquia vai continuar afastada da visão tradicional do Ocidente e
em oposição aberta à linha recomendada pela União Europeia e à orientação exigida pela NATO aos países candidatos a membro da Aliança.
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Erdogan deu sinais, durante algum tempo, de pretender resolver
este assunto, mas, além de não ter conseguido ultrapassar a oposição
dos militares, cometeu erros graves. Nunca se empenhou seriamente
no propósito de instituir uma base verdadeiramente democrática para o
relacionamento político-militar. Optou por afastar os elementos que não
lhe mereciam confiança em vez de tentar estabelecer uma clara subordinação das estruturas militares ao poder político.
Este objetivo exigiria medidas legislativas mas só há notícia de
uma única iniciativa nesse campo, a alteração do artigo 35 do Código
de Serviço Interno das Forças Armadas, que era o habitualmente invocado pelos militares para fundamentar a sua autoridade. O artigo foi
alterado para limitar o campo das ações militares às ameaças externas,
mas o seu impacto na cultura militar turca não se sentiu. Os militares
continuaram a assumir que eventuais intervenções perante desvios da
Constituição era não só um direito mas, sobretudo, uma obrigação de
que não poderiam alhear-se.
Erdogan pretende, agora, ter o Chefe do Estado-Maior da Defesa
(CHOD), sob a sua direta dependência, com funções de coordenação
dos três Ramos, que, no entanto, se manterão sob a dependência do
ministro da Defesa. Dito por outras palavras quer ter um controlo e
acesso direto ao alto comando militar. Mas a alteração requer uma
emenda constitucional que não está garantida. Diz-se que conservou o
atual CHOD e os três chefes dos Ramos para que ajudem a implantar
as reformas pretendidas mas alguns relatos da imprensa internacional
contam outra versão. Quando interrogado sobre uma possível “resignação” do general Hulusi Akar (CHOD) terá dito que «não se mudam
os cavalos a meio da travessia de um rio». Uma forma de dizer que
mais mudanças só aguardam o momento certo. Presumo que a “travessia do rio” significa o momento crítico que a Turquia vive hoje em
termos de segurança, com o problema dos curdos, o terrorismo e a
questão síria, um campo aberto de oposição com Moscovo.
Como conseguirão as Forças Armadas passar incólumes por todas estas vicissitudes – perda de quadros, perda de prestígio interno
e internacional, perda de moral, etc.? Naturalmente, as reformas pretendidas pelo Presidente, que é impossível dissociar de um clima de
desconfiança aberta, vão afetar ainda mais a dignidade que a instituição devia ter.
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ANTÓNIO GUTERRES NA ONU
António Guterres foi eleito para o cargo de secretário-geral da
ONU. Apesar das dificuldades do processo, que não é exatamente de
um processo eleitoral, no sentido tradicional do termo, conseguiu superar todas as dificuldades, mantendo-se como favorito durante todo o
percurso.
Recordo que quem elege o secretário-geral é a Assembleia Geral
das Nações Unidas mas a base de partida é uma Resolução do Conselho
de Segurança que recomenda um nome que, para ser eleito, terá que
recolher uma maioria simples de votos a favor. Portanto, é um processo que está dependente, na fase que se desenvolve no Conselho de
Segurança, sobretudo de negociações políticas entre os cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança, que têm direito a veto. Se estes
enveredarem por usar a eleição como uma oportunidade de disputar influências e defender interesses, as qualificações de cada candidato não
contam tanto quanto seria de esperar e o desfecho torna-se ainda mais
difícil de prever. O nome recomendado tem que reunir pelo menos nove
votos a favor, tendo, portanto, que incluir, no mínimo, o apoio de quatro
dos restantes dez membros não permanentes do Conselho.
Esta eleição incluiu, pela primeira vez, a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem um diálogo informal com os candidatos
ao cargo. Esta iniciativa, juntamente com as audições dos candidatos no
Conselho de Segurança e as votações informais que se lhes seguiram,
teve importância na medida em que fomentou um maior envolvimento da opinião pública nos vários passos do processo. Porém, pouca ou
nenhuma transparência acrescentaram porque tudo o que é importante
continuou a passar-se exclusivamente atrás das portas dos gabinetes e
sujeito ao direito de veto dos cinco membros permanentes do Conselho,
como referido atrás.
Guterres tinha como qualificação de peso o ter sido Alto-comissário para os Refugiados, cargo que lhe granjeou grande respeitabilidade,
que lhe deu alargada visibilidade e muitos contactos. O conhecimento
que ganhou dos meandros de funcionamento da ONU foi justamente
considerado uma mais-valia que não deixou ninguém indiferente.
Conseguiu ultrapassar as esperadas reticências da Rússia e da
China, não recetivas à ideia de ver à frente da ONU o antigo primei-
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ro-ministro de um país fundador da NATO e um ativista humanitário.
Conseguiu também fazer ignorar a orientação constante da Resolução
51/241 de 1997 que recomenda que a escolha do secretário-geral tenha
em consideração a procura de equilíbrio de representatividade regional
e de género.
Acabou por ser escolhido como o mais experiente e de uma forma
rápida. Agora, é chegada a altura de “voltar à terra” e começar a tentar
saber que diferença Guterres conseguirá fazer do seu antecessor e de
que forma tenciona caracterizar o seu mandato.
Primeiro ponto sobre o qual muita gente se interroga é saber que
tipo de líder será António Guterres. Vai ser assertivo e firme, como muitos acham indispensável para que finalmente aconteçam as reformas necessárias, ou vai contentar-se com gerir as crises, se possível de forma
independente da pressão dos “grandes”? Que ilação retirará das críticas
feitas ao seu antecessor de ter sido pouco independente, segundo alguns, muito alinhado com os EUA, em especial no primeiro mandato?
Segundo ponto: Vai inclinar-se para o lado dos que alegam que as
respostas militares às atuais ameaças raramente funcionam no sentido
esperado, sendo, por vezes, desastrosas? Ou vai preferir alinhar com os
que defendem que tentar lidar com ameaças como terrorismo no campo
diplomático e do desenvolvimento é apenas perder tempo e dinheiro
que seria melhor empregue em combatê-las diretamente? Vai alimentar
desde já o debate em curso nas Nações Unidas sobre este assunto ou vai
preferir deixá-lo cair para mais tarde, quando se sentir confortável com
as opções?
Terceiro ponto: Vai Guterres combater a perceção de que os conceitos da “responsabilidade de proteger” (de Kofi Annan) e de operações humanitárias têm vindo a cair no campo da “letra morta” ou vai
preferir dedicar-se à ideia de que as Nações Unidas devem sobretudo
dedicar-se a estratégias de longo prazo para a prevenção de conflitos?
Na expetativa de que não vai permitir que a organização se demita da
responsabilidade de proteger, como conciliará a indispensabilidade de
seguir as duas vias, em paralelo?
Quarto ponto: Como vai Guterres combater a má imagem de várias
intervenções militares de manutenção de paz que tiveram desfechos desastrosos ou em que o propósito não foi alcançado (Ruanda, Srebrenica,
Sudão do Sul, Burundi, Mali, etc.), quer por deficiências no campo da
postura (aversão ao risco, falta de eficácia, etc.), quer na forma como
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se apresentam equipadas? Como porá um ponto final na lista longa de
incidentes de abusos sexuais (480 entre 2008 e 2013)? Tenciona o novo
secretário-geral definir critérios e padrões a que as forças devem obedecer, sujeitando-as a uma verificação prévia? Como poderá Guterres
conseguir envolver nessas operações Países com credibilidade garantida, quer no campo moral como no campo operacional? Concorda Guterres com a ideia de que as limitações de intervenção não são apenas
políticas? Admite que têm uma dimensão operacional militar que tem
sido descurada?
Quinto ponto: Irá Guterres manter-se na linha de Ban Ki-moon que
não aceitou a recomendação do High Level Panel on Peace Operations
para designação de um “deputy” que se encarregaria da supervisão das
operações de manutenção de paz, ou vai reconhecer que terá que delegar mais do que quis o seu antecessor no interesse da eficácia? Está o
novo secretário-geral na disposição de “olhar” para a parte das 140 recomendações que o Painel fez e que não estão implementadas? Estará o
novo secretário-geral ciente de que o atual esforço de acompanhamento das 16 operações em curso, envolvendo um total de quase 119.000
efetivos, entre militares, polícias e funcionários civis, necessita de um
acompanhamento de alto nível que ele não pode garantir?
Sexto ponto: Vai conseguir organizar o “staff” das Nações Unidas, principalmente os cargos mais importantes, com base no critério
de mérito para escolher os melhores, que foi o que lhe permitiu ser
eleito? Ou vai ter que ceder ao jogo de pressões a que estará sujeito em
especial pelos grandes que querem retirar às Nações Unidas uma natureza marcadamente ocidental? Por exemplo, cedendo à China o lugar
de subsecretário-geral para as operações de manutenção de paz (tradicionalmente como pelouro da França) e à Rússia o cargo de Chefe do
Departamento de Negócios Políticos (que tem transitado entre os EUA
e o Reino Unido)?
Sétimo ponto: Tem Guterres já alguma ideia de como “agarrar”
a prioridade que quer dar à questão síria, uma crise de que as Nações
Unidas se têm mantido afastadas? Vai ficar à espera que ao ISIS seja
derrotado para então iniciar o processo de normalização (estabilização,
reconciliação, etc. etc.)? Reconhece ou não que a reconciliação entre
os EUA e a Rússia, qualquer que seja o caminho a seguir, é um ponto
prévio muito difícil de resolver dada a degradação a que chegou o respetivo relacionamento bilateral? Como poderá articular-se a ideia de
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Guterres da necessidade de um “surge in diplomacy for peace” com a
postura russa que tem vindo a tirar cada vez mais espaço ao trabalho
diplomático? Conseguirá Guterres tirar partido de um possível agravamento do contencioso, promovendo a partir daí o entendimento que
tem faltado?
Tudo se resume, afinal, num ponto simples de enunciar embora
muito difícil de concretizar. Fazer das Nações Unidas uma organização
capaz de empreender ações coletiva na defesa da paz e estabilidade no
mundo em vez de se limitar a ser uma “talking shop”. É este o grande
desafio que Guterres tem pela frente. Será pela forma como o vai enfrentar que irá sendo avaliado.

O PREÇO DA PAZ NA COLÔMBIA
Os colombianos não quiseram a paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) a qualquer preço. Embora por uma
muito reduzida margem (menos de 1%, 50,2% contra e 49,8% a favor),
numa votação dominada por uma abstenção muito grande (votaram
apenas 37,4% do total de cidadãos recenseados), recusaram os termos
em que o acordo foi assinado no passado dia 26 de setembro.
Não aceitaram uma solução que libertaria os guerrilheiros de prestar contas perante a justiça, se confessassem os seus crimes, embora
exigindo a sua passagem por um processo de integração social que se
deveria iniciar de imediato, reunindo-os em zonas de concentração para
entrega do armamento. Quiseram exigir que se fizesse justiça contra
os responsáveis por uma luta de mais de 50 anos, com episódios de
extrema violência que fez cerca de 250.000 mortos e deu origem a mais
de seis milhões de deslocados que se viram obrigados a abandonar o
território controlado pelo movimento.
Este desfecho surpreendeu quase todo o mundo, porque as sondagens indicavam uma vitória do sim com um resultado favorável acima
dos 60%. Venceu, no entanto, a campanha pelo não, cuja principal figura foi o ex-Presidente Álvaro Uribe, que defendeu a necessidade de
um acordo melhor, principalmente nos seus dois aspetos mais controversos: a impunidade concedida aos guerrilheiros perante uma simples
confissão e as garantias políticas dadas ao Movimento, quer no imediato, com direito a dez lugares no Parlamento, quer, no futuro, em acesso
a futuras eleições.
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Prevaleceu a ideia: Paz sim, mas com justiça. Ou, por outras palavras: Paz sim, impunidade não.
Juan Manuel dos Santos reconheceu várias vezes que o acordo não
era perfeito mas nunca dando explicações detalhadas sobre o conteúdo
do acordo, muito menos sobre as concessões com que tinha concordado. Apostou na expetativa de que o aplauso internacional que tinha
obtido pelo desfecho de mais de quatro anos de negociações seria suficiente para “calar” a oposição ao acordo e o desconforto interno sobre
as cedências – excessivas, para muitos – feitas aos guerrilheiros. A população colombiana mostrou não se deixar pressionar pelas celebrações
obviamente prematuras.
Entretanto, o Presidente encontrou uma forma de tornear a dificuldade. Passou o assunto para o Parlamento, evitando um segundo referendo sobre um novo texto que introduz cerca de 50 correções ao original. O novo documento ficou aprovado no Parlamento, não obstante
as objeções da oposição que considerou as mudanças mais cosméticas
do que reais e não subscreve o expediente do Presidente. Continua de
fora qualquer possibilidade de os membros das FARC virem a ser condenados a penas de prisão, independentemente do grau de gravidade
das suas ações, precisamente o ponto que mais deve ter contribuído
para o não no referendo. Pior ainda. À data da redação deste texto,
corria a notícia de que as FARC recusam desmobilizar enquanto não
for decretada uma amnistia que permita libertar os que se encontram
presos. Como será o desfecho deste assunto é matéria em aberto que
inclui um possível regresso às hostilidades.Quer tudo isto dizer que não
há esperança? Não, mas o caminho para o fim do conflito não está tão
perto como se julga.

MOSSUL, O LONGO CAMINHO PARA A PAZ
Com o início da operação de reconquista de Mossul – a cidade
sunita mais importante do Iraque e a 2ª do País, há dois anos sob o
controlo ISIS – o Governo do Iraque deu mais um passo – o mais difícil
e mais imprevisível – para a recuperação da soberania territorial que
começou a perder em dezembro de 2013 a favor do ISIS.
Mossul caiu em julho de 2014 por ação de cerca de 1.500 guerrilheiros do ISIS que puseram em debandada quatro divisões do Exército
iraquiano, com abandono do respetivo armamento. Três semanas de-
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pois, al-Bahdadi, na Grande Mesquita de al-Nuri em Mossul, proclamava-a capital do ISIS no Iraque e o centro do califado. Por essa altura,
o movimento já controlava um terço do Iraque, onde se incluíam as cidades de Faluja, Ramadi e Tikrit, entre outras localidades importantes,
nomeadamente pelo acesso a explorações de petróleo.
Esta situação começou a inverter-se no final de 2015 com a recuperação de Tikrit, seguida pela de Ramadi em janeiro e Faluja em junho
deste ano, na sequência de ofensivas desencadeadas pelo Governo iraquiano, mas os prejuízos resultantes do domínio jihadista, embora de
duração relativamente curta, são incalculáveis. Ramadi, por exemplo,
dez meses depois de libertada, permanece inabitável e Tikrit, que foi
deixada sem serviços básicos funcionais, só conseguiu atrair ao regresso 70.000 dos 210.000 habitantes que tinham fugido. Por aqui se pode,
desde já, imaginar o que pode estar em causa quanto à reabilitação de
Mossul, na sequência da ofensiva em curso.
Mossul tem uma importância prática e simbólica de longe mais
relevante que qualquer das outras cidades. Tem uma dimensão geográfica e populacional muito maior (tinha 2,4 milhões de habitantes) e uma
localização que lhe permite o controlo de uma rede viária vital e funcionar como uma espécie de motor económico do norte iraquiano. É também um centro da civilização assíria, repleto de locais da antiguidade,
e o mais importante símbolo da presença da ocupação jiadista. Estando
sob o controlo do ISIS há mais de dois anos, e sabendo este que o Exército iraquiano tentaria regressar mais tarde ou mais cedo, é de esperar
que o movimento a tenha tornado numa fortaleza quase inexpugnável.
Este contexto vai exponenciar as dificuldades, já de si grandes,
que os cerca de 50.000 efetivos das forças da coligação têm pela frente.
Do outro lado, estarão as forças do ISIS de que não existe informação
segura. Estima-se que podem ser entre dois mil e sete mil guerrilheiros
(talvez 5.000 segundo a maioria dos analistas).
É muito difícil prever como se desenvolverão as operações. Em
novembro, desenrolava-se apenas o que se tem designado pela 1ª fase,
que visa reduzir progressivamente o perímetro controlado pelo ISIS e
preparar a tomada da cidade. Calcula-se que se evitará fechar o cerco
para deixar uma via de saída em terreno aberto onde seria mais fácil
derrotar as forças do ISIS mas o que estas farão é quase de todo em todo
imprevisível. Tanto podem retirar para voltar mais tarde como podem
resistir até ao fim, prolongando o confronto.
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Entre estas duas situações extremas, podem passar ao modo da luta de
guerrilha e preparar um clima de insurreição para o período imediatamente
subsequente à entrada das forças de libertação, explorando os ressentimentos dos sunitas pelo défice de proteção que têm sofrido por parte do Governo central em Bagdade. Poderão também optar por tentar “distrair” as forças da coligação atacando em outros locais, como aconteceu em Kirkurk.
Para já, não estão a apostar em retardar o avanço da coligação. A maioria
das povoações que estas foram ocupando tinha sido antecipadamente evacuada pelo ISIS. A estratégia pode passar por estar a reservar a grande resistência para uma fase mais final da aproximação mas prevalece a opinião
de que evitarão qualquer confronto direto onde a supremacia militar das
forças iraquianas faria facilmente pender a vantagem para o lado iraquiano.
Às forças iraquianas também não interessa o confronto frontal de
assalto à cidade, que aumentaria o grau de destruição e faria muitas
vítimas civis. Vão certamente seguir uma estratégia de esgotamento e
corte das linhas de abastecimento externo embora incluindo algumas
ações diretas contra grupos de guerrilheiros, se as oportunidades surgirem. Presume-se que estas serão cada vez menores porque o ISIS já terá
passado ao modo de guerrilha, dispersando as forças e misturando-se
com a população local.
A ser verdade que o ISIS construiu uma extensa rede de infraestruturas subterrâneas, terá por essa via a possibilidade de surpreender as forças
regulares e fugir logo de seguida para evitar duelos diretos. Para as forças
iraquianas terá que ser um trabalho de muita paciência e por isso se tem
dito que demorará bastante tempo mas se ISIS enveredar por recorrer a
atrocidades contra a população local – como tem feito com frequência
– tudo se pode precipitar. Uma organização que luta pela libertação das
mulheres da etnia “yasidis” que foram escravizadas pelo ISIS lançou um
apelo dramático que esclarece bem os riscos que alguns setores da população local estão a correr: «If you can’t save us, please bomb us».
Quer pela ação da coligação, quer pelo próprio ISIS, o risco de que
a cidade seja deixada em ruína total é grande. Em qualquer caso grande
parte do desfecho fica dependente da postura da população local. Se
continuar a complacência ou mesmo cumplicidade local que permitiu
ao ISIS instalar-se sem grandes obstáculos, a operação demorará muito
mais tempo e terá custos humanos e materiais muito maiores.
Não obstante todas estas dificuldades, não é difícil de prever que
a cidade, ou que o restará dela no final, voltará ao controlo das forças
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iraquianas, mais tarde ou mais cedo. Será, no entanto, essencial que os
EUA giram satisfatoriamente as rivalidades militares e diferentes visões
dentro da coligação e consigam que o 1.º Ministro iraquiano cumpra a
promessa de deixar em exclusivo para as forças governamentais a entrada
na cidade. Se as milícias xiitas forem autorizadas a entrar, o risco de que
a libertação corra mal, devido ao sectarismo do seu comportamento, será
elevado. A conclusão dessa fase, porém, não encerra o assunto. Encerra apenas o primeiro capítulo, essencialmente militar. Virão depois mais
dois capítulos, tanto ou mais complexos do que o primeiro.
Por um lado, o processo interno de administrar o período de pós-recuperação da cidade. Este assunto depende da forma como for feita
a gestão de sensibilidades políticas internas dando à comunidade sunita
garantias de que poderão confiar no Governo central de Bagdade. Se a
totalidade da população que ainda vive na cidade for tratada com cúmplice do ISIS será difícil um desfecho positivo. Por estas razões, muitos
têm tentado lembrar que o pior ainda está para vir, mesmo admitindo
que a cidade é libertada.
Por outro lado, haverá que lidar com um clima de disputa política
internacional por áreas de influência. De um lado, estará a Turquia, com
o apoio da Arábia Saudita e, em geral, os Estados de Golfo, a tentarem
garantir que a cidade permanece como área sob administração sunita.
Do outro lado, estará o Irão com o propósito de favorecer o controlo
xiita. As disputas, internas e externas, que permitiriam ao ISIS tomar
conta da cidade com grande facilidade não se vão extinguir com a sua
libertação. O que virá a seguir pode ser mesmo mais difícil do que a
expulsão do ISIS, principalmente se os acontecimentos vierem a dar
razão aos sunitas que concluíram que, mal por mal, o domínio do ISIS
pode ser menor que o dos xiitas. Para evitar que o drama iraquiano se
prolongue, a comunidade internacional vai ter que fazer muito mais
porque o Iraque sozinho não consegue encontrar o caminho da reconciliação nacional e estabilidade.

AS ELEIÇÕES AMERICANAS E A AUTONOMIA
ESTRATÉGICA DA EUROPA
Entre vários motivos de inquietação, nas mais variadas áreas, com
que os europeus seguiram o processo eleitoral nos EUA, alguns círcu-
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los de opinião têm-se preocupado, em especial, sobre o possível impacto do desfecho das eleições na forma como o novo Presidente encarará
os compromissos com a Europa na área da segurança e defesa.
As declarações do candidato republicano Donald Trump em que
acusa os europeus de não estarem a fazer tanto quanto deviam no âmbito
da sua participação da NATO criaram alarme em vários setores, em particular nos que encaram a Rússia como uma ameaça existencial e vêm na
NATO a garantia da sua defesa. Trump – convém lembrar – questionou a
validade do compromisso de defesa coletiva, tal como formalizado no artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte se não se chegar a uma cooperação
equilibrada no esforço militar entre os dois lados do Atlântico.
Trump sabe, no entanto, que o que diz vai ao encontro de uma
maioria da opinião pública americana que se mostra cansada da deficiente distribuição desse esforço militar, apesar de a NATO continuar a
ser vista por 77% dos americanos como uma boa aliança. Aliás, Trump
não disse nada que não tenha sido dito anteriormente, em diversas ocasiões, por políticos e até altos responsáveis da administração americana.
Por exemplo, o senador John Mc Kein, Robert Gates em discurso de
despedida em reunião da NATO e o próprio Presidente Obama.
A resposta a estas questões pode estar na estratégia global que a
Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros
e Política de Segurança, Frederica Mogherini, apresentou ao Conselho
Europeu a 28 de junho e cujas orientações principais são as duas seguintes: a. Procura de autonomia estratégica, o que em termos de segurança e defesa corresponde à capacidade de atuar militarmente de forma
autónoma; b. O assumir do compromisso que cabe à União Europeia,
e não à NATO, a responsabilidade primária, mas não exclusiva, pela
segurança da Europa.
Infelizmente não é claro, nem para os europeus – muito menos
para os americanos – que exista vontade política para concretizar as
orientações estabelecidas. Há demasiados antecedentes deste tipo de
desfecho. O mais óbvio é o da célebre promessa de elevar os encargos
com Defesa para o nível dos 2% do PIB, promessa que se repete há quase duas décadas, sem ter sido cumprida. Em Portugal, assumiu a forma
de um compromisso com honras de inscrição no Conceito Estratégico
de Defesa Nacional entre 2003 e 2013, mas nunca observado.
Esta falta de credibilidade, mais tarde ou mais cedo, será ultrapassada, acredito eu. No entanto, para evitar que isso venha a acontecer
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numa situação crítica, será necessária uma decisão oportuna dos líderes europeus. Se esta faltar, acabará por ser o avolumar da pressão da
instabilidade e insegurança que se instalou na vizinhança próxima da
Europa, e que não desaparecerá miraculosamente, que ditará medidas
apressadas. Tudo será muito mais complicado.
É este o assunto que devia ser objeto das inquietações europeias e
não as declarações de Trump.
O que é verdadeiramente inquietante é o facto de a Europa continuar longe de ter capacidade para atuar, autonomamente se necessário,
nas crises que se desenvolvem na sua vizinhança próxima. Representam
problemas de segurança que só podem ser enfrentados pelo coletivo europeu, mas que nem sequer são exatamente do âmbito de competências
da NATO. São do campo da Estratégia Global da União Europeia, que
precisa de ser desenvolvida com detalhe na vertente de segurança e defesa. Para Sven Biscop, um dos que mais tem lutado pela credibilidade
da Política Comum de Segurança e Defesa, o resultado desse esforço
deve assumir a forma de um Livro Branco da Defesa Europeia:
«The EU White Paper is essential therefore, for only an EU White
Paper can answer the question that NATO does not even pose: what
exactly should Europeans be capable of alone when necessary?»
Obviamente, o tema da NATO não se esgota na questão do défice
de cooperação de que se queixa, aliás justamente, o lado americano.
Aliás, esse défice, em princípio, ficará saldado no momento em que as
responsabilidades dos europeus sobre a sua própria segurança forem assumidas como algo inalienável. Incluí também, por exemplo, a questão
do relacionamento com a Rússia, que, decerto, será revisto pelo futuro presidente, e a clarificação do tipo de entendimento estratégico que
deve moldar a colaboração NATO/UE, tendo presente que a Aliança
não interessa apenas à Europa; interessa de igual modo aos EUA, independentemente do maior ou menor contributo dos europeus.
O caso do relacionamento com a Rússia exige aceitar fazer-se uma
análise crítica do passado próximo. Apesar da atual postura “belicosa”
da Rússia – em que o Leste europeu se baseia para defender o reforço
da NATO – não é realista tentar falar da Aliança em função das ameaças
que deram origem à sua criação. A Rússia tem uma clara ambição de
disputar a hegemonia de que o Ocidente tem desfrutado e insiste em
tentar demonstrar que os problemas com que o mundo se debate não
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serão resolvidos sem a sua participação, isto é, apenas pelos EUA. Recentes declarações de Lavrov deixam bem claro que para Moscovo não
chega ser ouvido. É preciso que seja também parte da solução:
«If you remember a few months ago (President Barack) Obama
said just that: “We are the ones who should lay down the rules”. If
this is the way our American partners think, it means we will have
to go through a painful period of realization that no one can do
anything on their own. »
O caso da anexação da Crimeia demonstra que a Rússia não deixará de reagir quando sentir em causa áreas de influência que considera
vitais para a sua segurança, sendo que o caso da Ucrânia e da Geórgia
eram conhecidos pelo Ocidente como estando nesse campo. Não demonstra que tenha ambições territoriais. Mas se esse tipo de ameaça
regressar, o apoio dos EUA nunca decerto faltará, seja qual for a forma
de entendimento estratégico da Europa. Nesse caso não seria só a segurança da Europa a ficar em causa; ficariam também interesses elementares dos EUA.

Crónica da direção
CDU 06.01/.04
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVI, julho-dezembro 2016, p. 717-733

Crónica
da Direção
Coordenador da Crónica
José Miguel Picoito
Presidente da Direção
jsmiguelpicoito@gmail.com
As atividades do Clube Militar Naval,
com expressão mais assinalável, que decorreram ao longo do segundo semestre de 2016
estiveram naturalmente muito centradas e focadas no vasto Programa das Comemorações
do seu 150.º Aniversário, o qual já tinha contemplado alguns eventos que tinham decorrido
no primeiro semestre, nomeadamente a edição
da Medalha comemorativa.
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Com projeto do consócio Valente Zambujo e produção da empresa
Gravo resultou numa “obra artística” muito bem conseguida e de elevado valor para a história do CMN, e como tal exortamos todos os sócios a
apreciar, encontrando-se ainda disponível para aquisição na sede do Clube.
O Ciclo de Palestras dedicado ao tema: “Atividades Operacionais
na Marinha” teve continuidade com a realização dos eventos seguintes:
- 4ª Palestra dedicada ao tema: “Operações com Helicópteros e
Programa de Modernização” (07 JUL), teve como oradores o CFR
Paulo Alves Martins, CO da Esquadrilha de Helicópteros, e o CMG
Manuel Silvestre Correia que abordou a “visão” de um Comandante
de Unidade Naval com helicóptero orgânico.

Foi um evento que registou um elevado interesse tendo sido muito
participado pela audiência na fase do debate.
- 5ª Palestra dedicada ao tema: “Operações Submarinas e
Operações de Mergulho” (15 SET), teve como oradores convidados o
CMG Mário Silva Gouveia, CO da Esquadrilha de Submarinos e o CFR
Rodrigo Nunes de Castro, CO do Agrupamento de Mergulhadores, que
abordaram as Operações Submarinas e Operações de Mergulho, na visão atual e futura.
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Foi uma sessão que registou uma significativa assistência e muito
participada na fase de discussão.
- 6ª Palestra: “As câmaras de oficiais nos navios da Marinha - o
antes e o depois das redes sociais” (03 NOV), este painel foi moderado pelo CALM António Gameiro Marques (Presidente da MAG) e
contou com a participação de 3 consócios convidados, o VALM Alexandre Silva da Fonseca, o COM Aníbal Soares Ribeiro e a 1TEN
Lara Tomás Martins, representado 3 gerações diferentes de oficiais.

Foi um evento com uma participação condigna, mas que face ao
seu interesse é de lamentar que não tenha registado mais presenças em
especial das camadas etárias mais jovens de oficiais da Marinha.
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No período pós férias, o Programa das Comemorações do 150º
Aniversário do Clube Militar Naval teve a devida continuidade e entrou
na fase que contemplava um conjunto de eventos de índole distinta, mas
todos eles contribuindo à sua maneira para o que foi tido em termos de
planeamento como uma conjugação rica e equilibrada de realizações
que visavam dar a devida expressão e significado a estas Comemorações e chegar ao “público-alvo” em diversas vertentes.
Nesta perspetiva foram realizados os seguintes eventos:
- Cerimónia de lançamento do Livro “CMN 150 Anos”, obra coordenada pelo consócio CMG António Costa Canas. Este evento decorreu no Auditório da Academia de Marinha, em sessão alusiva
às comemorações do 150º Aniversário do Clube Militar (27 SET).

A Sessão englobou as seguintes intervenções:
- “Resenha histórica do CMN”, pelo Comandante José Miguel Picoito, Presidente da Direção, em que se transcreve um pequeno excerto:
«… Estava assim, formada uma nova associação, que tinha como
intuito contribuir para o reforço da formação naval e cívica dos seus
associados, através da organização de palestras e colóquios, tornando-os
assim mais habilitados para o cumprimento das suas missões na Marinha, intenção esta plasmada no artigo 3º dos Estatutos, documento que
ainda hoje mantém a quase plenitude da sua atualidade.

crónica DA DIREÇÃO

721

Volvidos cinco anos, em 1871, foi iniciada a publicação regular
dos Anais do Clube Militar Naval, a qual se mantém ininterrupta até
aos dias de hoje, com a sua imagem de marca assente no rigor e qualidade da informação que disponibiliza neste âmbito técnico-profissional, ligado às ciências do mar e à temática naval, tem granjeado ao
longo de todos estes anos, um enorme prestígio e valor ímpar na qualidade e diversidade dos seus artigos e crónicas, que não podem ser
dissociadas do rico património histórico desta Instituição.
…
No presente, o CMN continua sendo uma associação de âmbito
privado, de acesso restrito e de fins não lucrativos, em consonância
com os seus seculares estatutos, mas que procura manter-se prestigiada, moderna e atuante, como tal virada e de “portas abertas” para a
sociedade civil em geral e para o mundo universitário, da cultura e do
empresariado, bem como ainda para coletividades de carácter homólogo, no que consideramos ser uma das grandes mais-valias da sua
existência …».
- “História e usos do passado entre os oficiais da Marinha”, pelo
Prof. Doutor Sérgio Campos Matos, em que se transcreve um pequeno
excerto:
« … Pretende-se reflectir sobre a longevidade do Clube Militar
Naval e do seu orgão de imprensa, os Anais do CMN. E responder
à pergunta: de que modo este associativismo e a memória cultural e
científica que estes militares cultivaram pode ter marcado a cultura
histórica portuguesa? O que significa que será tido em conta não apenas o plano historiográfico mas também outras práticas memoriais e
usos do passado.
… É em larga medida um livro sobre o Clube Militar Naval e
sobre os seus sócios e acção cultural e cívica, no contexto da história
da Marinha portuguesa e da história da nação. O Clube foi uma associação profissional e também um grupo de pressão (no sentido que
Maurice Duverger dá a este conceito na Sociologie de la Politique)
com uma acção pública relevante.
É uma obra que se situa entre dois registos: história e memória.
História implica distanciamento crítico. Memória é mais e menos do
que a história. Mais porque envolve representações do passado relativamente espontâneas. Mas também intencionais. Menos do que a
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história pois os registos memorialísticos são por vezes emocionais – há
também memórias de oficiais da marinha e sócios que não eram historiadores e que têm grande interesse. Nele concede-se um lugar destacado às
comemorações e aos discursos comemorativos nos Anais e no presente
livro que – em parte – aproveita artigos publicados nos Anais…».
- “Apresentação do livro Clube Militar Naval 150 Anos”, pelo
coordenador da obra Académico António Costa Canas, em que se transcreve um pequeno excerto:
« … É assim que vejo a autoria deste livro. Ele é antes de tudo,
uma homenagem a todos aqueles que fizeram do Clube Militar Naval
a instituição que foi, ao longo deste século e meio, e que é hoje em dia.
Mas penso que devemos ir mais longe e atribuir a autoria desta obra
aos contributos de várias gerações de sócios do Clube, que o foram
construindo e moldando, nestes cento e cinquenta anos.
…
Uma palavra final sobre a estrutura do livro. Pode-se considerar
que o mesmo se encontra dividido em duas grandes partes, uma primeira dedicada à sua génese e a segunda centrada na história do Clube
no seu século e meio de existência. A primeira parte está dividida em
dois capítulos.
No primeiro, de contextualização, descreve-se o ambiente político
e social no Portugal do século XIX, até à fundação do Clube, tendo
também uma atenção especial sobre a Marinha nessa época. Este capítulo serve como uma espécie de introdução para o segundo, que se
centra na génese do Clube, procurando explicar quais as motivações
que levaram cento e vinte e cinco homens a decidir reunir-se numa associação, cuja principal preocupação era contribuir para a resolução
de alguns dos problemas que afetavam a Marinha de então.
A segunda parte tem uma estrutura similar. Começa também com
um capítulo de contextualização, para melhor se entender aquilo que
foi a vida política e social neste século e meio de vida do Clube. Tem
igualmente um capítulo, o mais extenso do livro, no qual se procurou
apresentar os aspetos que foram identificados como mais relevantes da
intervenção do Clube, e dos seus sócios, no mesmo período de cento
e cinquenta anos. Decidiu-se ainda incluir, entre estes dois capítulos,
um outro dedicado à «questão da sede». A existência de um espaço
adequado para o funcionamento do Clube foi sempre um problema que
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preocupou os seus sócios, ao longo dos tempos. Um primeiro, e importante, passo foi dado na década de 1930, com a mudança para a
sede do Marquês de Pombal, que grande parte dos sócios aqui presentes ainda conheceu bem. Foi o espaço onde o Clube permaneceu mais
anos, até ao momento. Contudo, já por ocasião do seu primeiro centenário, em 1966, se fazia sentir a pressão imobiliária naquela zona.
Não sendo proprietário do edifício, a sua permanência no mesmo teve
sempre uma elevada dose de precariedade. Na década de 1980, o Clube foi obrigado a desocupar a sua sede no Marquês de Pombal, mas
lutou, com todas as suas forças, pelo espaço que fora seu por cerca de
meio século. Como compensação pela saída daquele edifício histórico,
o Clube ganhou um edifício próprio, onde no presente está instalado. O
historial das sedes do Clube Militar Naval é o tema central do segundo
capítulo da segunda parte do livro …».

A Sessão terminou com umas breves palavras alusivas ao evento
pelo Presidente da Academia de Marinha, ALM Francisco Vidal Abreu
e em seguida foi servido de um “Porto de Honra”.
- Festival Náutico de Outono (23 OUT), organizado habitualmente
pelo Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), a que
neste ano o CMN se associou numa iniciativa conjunta também no
âmbito das Comemorações do 150º aniversário. A Cerimónia de Entrega de Prémios decorreu posteriormente no dia 04 NOV, em Jantar
realizado a bordo do Navio Escola “Sagres”.
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- Cerimónia e Almoço de confraternização na Escola Naval (27 OUT).
O programa completo deste evento contemplou:
- Missa por alma dos sócios do CMN já falecidos, na Capela da
BNL, celebrada pelo Capelão Licínio;
- Formatura e desfile em Parada do Corpo de Alunos com uma
exortação aos Cadetes sobre o Clube Militar Naval e o seu 150º
aniversário, pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
CALM António Gameiro Marques;
- Almoço na Camarinha do Comandante da EN, com a presença
de representantes da Formação de Comando, do Corpo Docente
e do Corpo Discente, com representação de todos os cursos da
EN.

A delegação do CMN foi composta pelos Presidentes e outros representantes dos Órgãos Sociais do CMN e das Comissões, pelo Presidente da Comissão Executiva das Comemorações e outros elementos
da CE e ainda de outros consócios que quiseram participar neste evento
de grande dignidade.
Face ao elevado interesse do discurso de exortação aos cadetes
reproduzimos aqui uma parcela desse texto:
… “Cadetes
Concluo, exortando-vos hoje, aqui, na Escola Naval, por ocasião
de uma efeméride tão significativa como o é a celebração de 150 anos
do CMN, a contribuir com a vossa modernidade, com a vossa imaginação, com a vossa criatividade e com a vossa perseverança para a preservação do seu património material e imaterial. Vós sois os legítimos
herdeiros desse património, a vós cabe a demonstração de que o botão
de âncora que ostentareis nos vossos uniformes de oficial da Marinha
é não só um símbolo identitário, mas também a expressão visível de um
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compromisso de continuidade dos princípios e dos valores que enformam a nossa história comum. Nesta, cabe por direito próprio o CMN
enquanto espaço que promove a inclusão, estimula a camaradagem,
celebra a liberdade e difunde a cultura própria dos que escolheram
servir Portugal no mar.
Cabe a todos os consócios contribuir para que o CMN inove e se
adapte aos tempos, sem perder a sua alma, para que assim possa perdurar por mais um ciclo de 150 anos, a bem das futuras gerações de
oficiais da nossa Marinha que todos vós representais.
Viva o Clube Militar Naval, Viva a nossa Marinha.
A Pátria Honrai que a Pátria vos Contempla”.
- Jantar da “Família Naval” (10 NOV), este evento reuniu representantes dos Corpos gerentes das seguintes Instituições: Clube Militar
Naval (CMN); Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA; Associação de Oficiais da Reserva Naval (AORN); Confraria
Marítima de Portugal; Associação de Fuzileiros; Clube do Sargento
da Armada (CSA) e do Clube de Praças da Armada (CPA), no que se
designou pela reunião da “Família Naval” para comemoração do 150º
Aniversário do CMN.
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-
SESSÃO SOLENE da Comemoração do 150º Aniversário do
CMN, presidida por S.Exª o Presidente da República e Presidente
da Comissão de Honra (15 NOV)
Este evento constituiu naturalmente o ponto mais alto das Comemorações por ter sido presidida pelo mais Alto Representante da Nação,
por ter reunido a significativa maioria dos Elementos da Comissão de
Honra e da Comissão Executiva das Comemorações, dos Órgãos Sociais do Clube, por representantes dos Corpos Dirigentes dos Clubes e
Instituições homólogas e com as quais são mantidas excelentes relações
de cooperação e de amizade e por uma representação muito significativa de sócios do Clube, representando diversas gerações.
A Sessão constou dos seguintes eventos:
18h00	– Chegada de S. Exª o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e descerramento da Placa Comemorativa do 150º Aniversário no Átrio da Entrada Principal;
18h05 – Cumprimentos dos membros da Comissão de Honra e outras
entidades a S. Exª Presidente da República, na sala D. Luís, seguida de assinatura do Livro de Honra do Clube Militar Naval;

18h15 – Início da Sessão Solene das Comemorações do 150º Aniversário do Clube Militar Naval, integraram a Mesa da Presidência
desta sessão, S. Exª o Presidente da República, e Presidente da
Comissão de Honra das Comemorações; o Presidente da Mesa
da Assembleia Geral; o Presidente da Direção; o Presidente da
Comissão de Redação dos Anais e o Presidente da Comissão
Executiva das Comemorações.
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18h16 – Alocução do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, CALM
António Gameiro Marques;

18h25 - O
 ferta aos membros da Comissão de Honra de um exemplar
da Medalha Comemorativa do 150º Aniversário do CMN e do
Livro dos 150 anos da sua História, o Presidente da Comissão Executiva, VALM José Monteiro Montenegro, procedeu
simbolicamente a esta oferta na figura do Presidente daquela
Comissão, sendo as destinadas aos demais membros entregues
no final da Sessão. Ao sócio mais antigo, VALM Vicente Almeida d’Eça, a entrega foi efetuada posteriormente em sua
casa, em virtude da sua condição física não lhe ter permitido
estar presente;
18h30 – Alocução do Presidente da Direção, CMG José Miguel Picoito,
versando uma breve resenha histórica do CMN;
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18h42 – Imposição de Carimbo e Assinaturas no Inteiro Postal alusivo ao 150.º Aniversário do Clube Militar Naval, assinaram o
Inteiro Postal S.Exª o Presidente da República, os membros
dos Corpos Sociais que integraram a Mesa da Presidência e o
Presidente do Conselho de Administração dos CTT – Correios
de Portugal, SA, Dr. Francisco de Lacerda;

18h50 – Alocução de S.Exª o Presidente da República, que concluiu
com o anunciar publicamente a concessão da Ordem do Infante D. Henrique ao Clube Militar Naval, materializada pela
entrega formal das Insígnias ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

19h00 – Encerramento da Sessão Solene com a interpretação do
Hino Nacional por um quinteto de metais da Banda da
Armada.
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A esta sessão seguiu-se uma visita à Exposição sobre Medalhística
Naval, patente na Sala de Bridge, e um Porto de Honra servido no salão
do 1ºAndar, com bolo de aniversário e as tradicionais “Salvas Artilheiras” em honra do 150º Aniversário do Clube Militar Naval.

Nota: Os textos das três alocuções da Sessão Solene, bem como os
textos integrais das três alocuções registadas na Sessão de Lançamento
do Livro “Clube Militar Naval 150 Anos” e ainda o texto da Exortação
aos Cadetes no Evento realizado na Escola Naval, estão disponíveis e
serão publicadas, na íntegra, oportunamente em edição próxima dos
Anais do CMN.
- Concerto da Banda da Armada no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em comemoração do Dia Nacional do
Mar e do 150º Aniversário do Clube Militar Naval (16 NOV), este
constituiu também um evento de grande dignidade e valor artístico
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tendo a Banda da Armada contado com a excelente participação da
cantora convidada, Susana Pinto, sendo de registar que a emblemática
sala da FCG ficou completamente preenchida de público, nos seus
1200 lugares.

- Exposição 37 anos de Medalhística Naval comemorando o Dia da
Marinha.
Uma iniciativa conjunta dos 3 Clubes (CMN; CSA; CPA) apoiada pelo Gabinete do ALM CEMA, esteve patente nestes três eventos,
realizados respetivamente na Academia de Marinha, na Escola Naval (onde permaneceu patente também no período de realização do
evento “Jornadas do Mar 2016”) e na Sede do Clube, os quais consideramos de grande relevo num conjunto do Programa completo das
Comemorações do 150º Aniversário.
Este Programa irá terminar formalmente no próximo dia 10 de
Março de 2017, com uma Cerimónia de Homenagem nos túmulos de Vasco da Gama e de Camões no Mosteiro dos Jerónimos,
durante a manhã, e à noite com a Assembleia Geral Anual do CMN,
que incluirá uma Homenagem a dois Colaboradores assíduos das
Crónicas dos Anais, o VALM Alexandre Reis Rodrigues na “Crónica Internacional” e o CALM Eurico Ferreira de Carvalho, na
Crónica “Os Annaes há 100 anos”.
Como se pode verificar pela atividade acima descrita, o nosso
Clube está “vivo” e com o dinamismo adequado, procurando dar resposta aos anseios dos sócios e amigos através da realização de uma
diversidade de eventos, cobrindo as vertentes cultural, recreativa e so-
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cioprofissional, e só lamentamos que por vezes não registem a adesão
que se nos afigura merecida.
O período em que decorreram as Comemorações do 150º Aniversário, foi um período muito rico de atividades que envolveu um
grande conjunto de pessoas, da Comissão de Honra e da Comissão
Executiva, dos Corpos Sociais, da Direção, e um rol de boas vontades
para levar por diante este projeto. Naturalmente deu algum trabalho,
mas simultaneamente deu-nos um gozo e uma satisfação muito grande por sentirmos que estavam a honrar a dignidade e a grandeza desta
Instituição Sesquicentenária.
Importará ainda referir que recolhemos apoios de diversas Entidades e de modo especial da “Casa Mater” a Marinha, que através do
seu mais alto representante, o Almirante CEMA e AMN, bem como
do seu Gabinete, desde a primeira hora em que lhes foi apresentado
este projeto das Comemorações, o receberam de forma entusiástica
e o apadrinharam de modo empenhado. O convite ao ALM CEMA
(à data), bem como a todos os Ex-CEMA’s vivos, para integrarem a
Comissão de Honra e a satisfação por terem aceitado e poderem estar
presentes na Sessão Solene, extensivo ainda a todos os Oficiais Generais, atuais titulares dos Órgãos Superiores da Estrutura da Marinha,
procurou expressar também o nosso reconhecimento e satisfação pela
sua presença neste momento tão marcante na vida do Clube, sinal do
muito que ele continua a significar para os Comandantes da Marinha,
mas também o nosso agradecimento pelo continuado apoio institucional que nos tem sido prestado ao longo dos anos, sem o qual o
Clube não seria seguramente o que hoje é: uma Instituição a que nos
orgulhamos pertencer.
Para além destes temas e destas iniciativas, na Direção estamos
sempre abertos a que os sócios, em especial a faixa etária mais jovem,
nos façam chegar mais ideias e projetos para realizar, mantendo as
premissas de serem ajustados e exequíveis e naturalmente dentro do
“espírito de atuação” e da “missão” do CMN.
No âmbito das parcerias já estabelecidas e outras a criar, e esta
será também uma via para superar efeitos que decorrem da tendência
para a redução do nosso universo de sócios e da sua menor disponibilidade para uma participação e envolvimento mais frequente nas
atividades do Clube, temos levado a cabo a realização de um conjunto
de eventos de diversa índole no seguimento de iniciativas conjuntas
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com outras Instituições com as quais existem naturais afinidades e
interesses comuns, estando logicamente abertas à participação de pessoas oriundas dessas instituições.
Uma Instituição como a nossa, que comemorou recentemente o
seu 150º Aniversário, o que muito nos honra e enche de orgulho, já
enfrentou muitas “tormentas” e dificuldades, conseguindo sempre encontrar o rumo mais seguro e manter-se em “águas safas”, para isso
foi absolutamente determinante a sua guarnição ter-se mantido sempre atenta e coesa, mas este empenho tem que passar por todos, não
pode nem deve ser encarado só como uma tarefa do “pessoal de quarto”, como tal contamos com o apoio de todos e não é demais.
A este propósito julgo ser oportuno transcrever uma parte da alocução do presidente da Direção na Sessão do Lançamento do Livro
“Clube Militar Naval 150 anos”, na Academia de Marinha:
“ … Porém manter este tipo de coletividades vivas e participadas, na realidade atual não se afigura tarefa fácil, para a previsão
deste cenário não será certamente alheia a presente situação caracterizada por dificuldades de índole económica e financeira, mas também e talvez de modo mais gravoso, por uma crise de valores que dificulta uma vida em sociedade de mais partilha e de maior apetência
pelo associativismo. Esta mesma situação determina o estabelecer
de 2 objetivos que consideramos estratégicos no curto-médio prazo:
- Melhorar a adesão dos jovens oficiais da Marinha ao seu Clube, com reflexos quer na angariação e fidelização como sócios quer
na frequência da sua sede social, refira-se a alteração do paradigma
de sócio para uma vida, a partir do momento da adesão, agora transformado e ficando a decisão de desistência à distância do envio um
simples e-mail, com a motivação imediata da redução da coluna de
despesas mensais.
- Recuperação dos valores de quotização em atraso, com particular ênfase junto da faixa etária sénior, leia-se oficiais na situação
de reforma que deixaram de fazer o pagamento da quota por desconto
direto no vencimento”…
Considerando que é absolutamente vital obter alguns resultados
nestes 2 Objetivos Estratégicos, e que o Órgão executivo habitualmente é obrigado a consumir grande parte do seu tempo nas tarefas
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de gestão corrente, tenciona ainda a atual Direção levar à próxima
Assembleia-Geral a proposta para a constituição de uma Comissão,
que em semelhança ao modo como funcionou a Comissão Executiva
das Comemorações, com os excelentes resultados que se lhe reconhece, funcione em apoio da Direção na prossecução de resultados no
âmbito daqueles 2 objetivos.
Por falar em necessidade de apoio ao “Pessoal de Quarto” importa ainda mencionar que cumprido este grande desígnio da Comemoração condigna do 150º Aniversário, a preparação da rendição do
“Quarto à navegação” do Clube Militar Naval já começou e irá certamente decorrer da forma serena e tranquila que se pretende. Esta
será provavelmente a última crónica da responsabilidade do “Quarto”
que sai, mas estaremos sempre prontos para colaborar e trabalhar em
sintonia com as necessidades do Clube, nomeadamente no âmbito da
Comissão que se preconiza.
Com as melhores saudações navais
A Direção
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Introdução
Retoma-se esta crónica, agora perto do fim do ano de 2016, no
ponto em que se deixou a anterior, numa altura em que a expressão das
contradições que regem o relacionamento institucional entre a Marinha
e o Arsenal do Alfeite adquire complexidade crescente em resultado de
visões que divergem ao nível político, institucional e, paradoxalmente,
também técnico. Na linha do que tem vindo a ser referido, os factos
continuam a comprovar o percurso de crescente dependência do País
em contexto da integração europeia no que se refere à sustentação dos
sistemas navais tecnologicamente mais avançados, com particular incidência nos meios de superfície, e consequente afastamento do estaleiro
do Alfeite em matéria de transferência de tecnologia.
Visões puramente economicistas, nem sempre desinteressadas, e
amiúde adoptadas por ambas as partes, têm impedido a participação do
Arsenal, desde que se constituiu em Sociedade Anónima (SA) em 2009,
na concepção e desenvolvimento de planos de aquisição, modernização
e reparação dos meios da Marinha, com as consequências que estão à
vista. Na verdade, completaram-se este ano sete anos que a SA foi criada. Nem os investimentos inicialmente previstos foram viabilizados,
nem a Marinha atingiu os níveis de contratação previstos. Já em 2015
a Marinha tomou junto da tutela uma iniciativa no sentido de reverter a
empresarialização do Arsenal e de o transformar de novo num estabelecimento fabril da Marinha, o que tornou a relação entre partes ainda
mais complexa e indeterminada. Chegados ao fim de 2016 e encontrada
outra liderança na Marinha com a recente tomada de posse de um novo
almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, existe a expectativa de
que as questões nacionais de natureza estratégica em que o Arsenal é
reconhecido como um dos protagonistas, possam ser tratadas de forma
coordenada, seja ao nível das relações directas com a Marinha seja sob
a superior orientação da tutela política comum.
A este propósito, importa fazer uma referência particular ao processo de reparação e manutenção da quinta esquadrilha de submarinos
portugueses, ie., do NRP “Tridente” e NRP “Arpão”, no seio do qual,
a muito custo, se estão a desenvolver iniciativas tendentes a inverter
o percurso de esvaziamento e de aniquilação da capacidade própria
nacional de sustentação dos meios navais, seja ao nível da direcção
e do conhecimento técnicos, seja em termos do saber fazer inerente
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à actividade reparadora propriamente dita. Trata-se de enveredar por
um programa de capacitação do estaleiro na reparação e manutenção
destes submarinos e de outros de semelhante origem em todas as áreas
que não estiverem vedadas pelos fabricantes ao abrigo da propriedade
e segredo industrial militar. Se os antagonismos não forem irredutíveis
(nos dias que correm, isso depende sobretudo das relações de poder,
materializadas nas pessoas e no protagonismo que almejam) existe de
facto uma oportunidade, talvez derradeira, de revitalizar o Arsenal do
Alfeite, utilizando este processo para recuperar algumas infraestruturas
e modernizar a organização do trabalho, com repercussões inevitáveis
nas restantes áreas de actuação do estaleiro.
Reproduz-se aqui resumidamente o teor de dois despachos governamentais, exarados em 2016 pelo Ministro da Defesa Nacional, que
dizem respeito precisamente à sustentação dos submarinos portugueses.
• Despacho nº 6844/2016 (DR nº 100-II 24 Maio) – realização de
um procedimento por negociação com publicação de anúncio de
concurso, inerente ao Plano de Manutenção dos Submarinos da
classe “Tridente”, destinado à aquisição de duas baterias principais, até ao preço máximo de 10 milhões de euro – não refere
qualquer participação nacional;
• Despacho nº 12621/2016 (DR nº 202-II 20 Outubro) – autoriza a
formação de dois contratos de prestação de serviços para efectivação da primeira reparação intermédia dos submarinos da classe
“Tridente”, de forma a cumprir a manutenção do seu de ciclo de
vida, pelo preço máximo de 23.999.910,00 € para o NRP “Tridente” (valor com IVA), 24.000.000,00 € para o NRP “Arpão”
(valor com IVA), a vigorarem após aprovação do Tribunal de
Contas, através da realização de procedimentos por negociação
sem publicação de anúncio de concurso, a decorrer nos termos
do artigo 32.º do Decreto –Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, que
devem ser endereçados à THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS GmbH (TKMS);
O segundo despacho, a que se alude seguidamente com mais detalhe, aponta efectivamente para a capacitação do Arsenal na reparação e
manutenção dos submarinos, estabelecendo premissas e algumas ténues
exigências, que a serem prosseguidas, poderão permitir desenvolver um
programa vital para a sobrevivência do estaleiro e para a subsistência
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de engenharias relevantes na Marinha. Com efeito, nas considerações
feitas no preâmbulo do referido despacho consta o seguinte, que se
transcreve:
• “… que a TKMS é ainda, nas atuais condições de mercado, a
entidade detentora de conhecimento exclusivo em determinadas
áreas tecnológicas dos submarinos do Tipo 209PN e que, portanto, não se encontram na esfera do conhecimento de terceiros;”
• “… que existem substanciais diferenças entre as revisões intermédias a promover, quer no seu âmbito, local de realização dos
trabalhos, gestão do projecto, quer nas entidades a envolver nos
projectos, mostrando-se aconselhável, do ponto de vista de uma
gestão pública diligente, que cada revisão seja promovida por um
contrato específico;”
• “… que a Arsenal do Alfeite S. A. (AA, S. A.), e a TKMS, sob o
impulso desta empresa, encontram-se a desenvolver acções conjuntas e concertadas com vista a capacitar a AA, S. A., para participar em 2016 a 2018 na primeira revisão intermédia do NRP
«Tridente» e a efectivar a partir de 2018, no território nacional,
a primeira revisão intermédia do NRP «Arpão», o que trará evidentes vantagens para Portugal;”
Infere-se claramente do despacho que a revisão intermédia do NRP
“Tridente” decorrerá entre 2017 e 2018 em Kiel, Alemanha, e que a do
NRP “Arpão” terá lugar em Portugal entre 2018 e 2019, em princípio
no Arsenal do Alfeite, desde que sejam entretanto criadas as condições
necessárias a tal concretização.
As acções conjuntas a que alude a última das três transcrições acima feitas correspondem ao acompanhamento e à participação do Arsenal na revisão intermédia do NRP “Tridente”, com início em Janeiro
de 2017. Do ponto de vista da participação, está em fase de ultimação
a subcontratação ao estaleiro português de uma parte dos trabalhos a
realizar no âmbito da revisão, uns a realizar em Kiel e a maioria no
Alfeite (após transporte Kiel-Lisboa). Embora a expressão económica
desta intervenção seja diminuta face ao valor a despender pelo Estado
português na revisão de um submarino (25 milhões de euro), a iniciativa insere-se num caminho de transferência do “saber-fazer” que se
pretende recuperar depois de 7 anos de progressivo afastamento entre as partes interessadas. Do ponto de vista do acompanhamento, es-
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tão igualmente em fase de conclusão os termos em que uma equipa de
composição variável do Arsenal, que compreenderá em média 13 a 15
funcionários, fará, em Kiel, o seguimento da reparação do submarino,
incidindo não só nas áreas fabris, mas também nas de planeamento, de
gestão de projecto e de apoio logístico. Num patamar mais incipiente
estão ainda os arranjos entre a TKMS e o Arsenal do Alfeite relativos à
revisão intermédia do NRP “Arpão”, que embora contratada pelo Estado português à TKMS, se realizará em Portugal e terá uma participação
muito significativa do Arsenal. Em paralelo, o estaleiro começou a reactivar e a aprontar meios oficinais, alguns deles transferidos no âmbito
do contrato de construção, que lhe permitam alargar o âmbito da sua
intervenção no segundo submarino, e a estabelecer contactos preliminares com os fabricantes de alguns dos sistemas de bordo, tendentes a
instruir processos de transferência moderada de tecnologia ao nível da
sustentação desses sistemas.
Estando claro, por aquilo que se tem vindo a referir nas últimas
crónicas, que a situação actual do Arsenal do Alfeite é periclitante, não
só devido à parca contratação de serviços por parte da Marinha, mas
também por via das suas próprias ineficiências internas e da falta de
perspectiva de futuro, decorre que a viragem que a capacitação do Arsenal na reparação de submarinos procura protagonizar só será viabilizada através de uma afectação de recursos, sobretudo financeiros, que
permitam preparar as infraestruturas portuárias e dotar as oficinas com
meios adequados para o efeito. A tão desejada e incontornável devolução do capital social da Arsenal do Alfeite, SA., emprestado ao accionista em 2010 (cerca de 15 milhões de euro, incluindo juros) para suprir
necessidades da empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA.,
poderá constituir-se como elemento decisivo na inversão de rumo do
estaleiro e na prossecução da referida capacitação na reparação de submarinos. Atendendo ao planeamento das revisões dos dois submarinos,
essa devolução terá de estar decidida e concretizada, desejavelmente na
totalidade, durante o corrente ano de 2016, de modo a permitir desencadear, em tempo, as necessárias acções de investimento nas infraestruturas, nos meios oficinais e na formação dos recursos humanos.
A segunda parte da crónica é constituída por contributos relativos
aos programas de construção e modernização de navios da Marinha que
continuam a decorrer e cujo andamento é actualizado à data de Novembro de 2016, recorrendo à colaboração de alguns dos responsáveis pela
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condução desses programas. Assim, dando continuidade à crónica anterior, apresenta-se em separado as evoluções referentes ao programa de
modernização de meia vida das fragatas das classes “Bartolomeu Dias”
e “Vasco da Gama”, ao programa de construção do segundo par de Navios Patrulhas Oceânicos (NPO) e ao programa de integração e modernização dos patrulhas usados do tipo “Stanflex 300”. No que concerne
ao programa de modernização das fragatas foi opção do coordenador
do programa trazer à colação um caso de sucesso, talvez o único, em
que a indústria sedeada em território nacional, através da Empresa de
Investigação e Desenvolvimento de Electrónica (EID), SA, se consegue
projectar claramente no mercado internacional de defesa, colocando o
sistema integrado de controlo de comunicações de última geração, que
esta empresa tem vindo a melhorar e desenvolver durante as últimas
três décadas.

Programa de modernização de meia vida
das fragatas das classes “Bartolomeu
Dias” e “Vasco da Gama” (MLU FFGH)
(com a colaboração do Capitão-de-mar-e-guerra ECN Rijo Carola2 e do
Capitão-tenente EN-AEL Araújo Costa3)

O programa de modernização de meia vida das fragatas das classes “Bartolomeu Dias” e “Vasco da Gama” (MLU FFGH), gizado para
o Modelo de Emprego das duas classes de navios e marcado pela necessidade de extensão de vida útil dos navios até 2035, estabelece um
Conceito Tecnológico como referencial para o plano de intervenções
nos sistemas cuja modernização foi considerada fundamental para a
sustentação dos navios, bem como, para a actualização ou edificação
das valências essenciais para a realização das missões previstas para
estes meios navais.
O Conceito Tecnológico aqui mencionado engloba um elevado
número de sistemas tanto ao nível da plataforma como ao nível de
sensores, armas, comando, controlo, comunicações, computação e informação. A intervenção nesses sistemas requer o desenvolvimento de
2

Coordenador do programa MLU FFGH.

3

Membro da equipa de projecto do programa MLU FFGH.
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projectos de forma a alcançar as soluções adequadas, no âmbito, no
custo, na qualidade e no tempo, para integrar no plano de implementação de cada navio e no plano de apoio logístico integrado das duas
classes de navios.
Na presente data, cerca de dezoito meses após a promulgação da
revisão da LPM, encontram-se muitos projectos em execução, quer na
fase de desenvolvimento da solução de engenharia, quer na fase de produção dos equipamentos, tais como o upgrade do sistema de gestão
da plataforma da classe “Vasco da Gama”, a modernização do sistema
inercial de navegação, a modernização dos transdutores do sonar de
casco da classe “Bartolomeu Dias” e a modernização do sistema integrado de controlo de comunicações das classes “Bartolomeu Dias” e
“Vasco da Gama”, que de seguida se descreve em maior detalhe.
Enquadrado no programa de modernização de meia vida das fragatas das classes “Vasco da Gama” (VG) e “Bartolomeu Dias”(BD)
(MLU FFGH), o projecto para a modernização do Sistema Integrado
de Controlo de Comunicações (SICC) tem por finalidade solucionar a
obsolescência logística, técnica e operacional dos atuais sistemas instalados nas fragatas destas duas classes e, também, dotar estes navios
com um sistema de comunicações moderno e capaz de responder aos
desafios e requisitos atuais, bem como possibilitar futuras actualizações.
O projecto nasceu em 2012 decorrente dos resultados da análise da sustentabilidade dos sistemas de comunicações das fragatas
VG e BD, conduzida pela Direcção de Navios, onde foi identificada a necessidade de substituir os sistemas atuais. Este trabalho teve
por objectivo, por um lado, analisar a exequibilidade de sustentação
dos sistemas destas fragatas e, por outro, validar se estes cumprem
com os requisitos nacionais para esta área tecnológica, vertidos no
documento, em versão não promulgada, de requisitos operacionais
de integração e modernização das fragatas das classes “Vasco da
Gama” e “Bartolomeu Dias”, bem como, com os requisitos mínimos
para os navios que integram forças da North Atlantic Treaty Organization (NATO), os NATO Minimum Interoperability Fitting Standards
for Communications and Information Systems (CIS) Equipment Onboard Maritime Platforms (MC 195) e, da União Europeia (UE), os EU
Minimum Interoperability Fitting Standards for Communications and
Information Systems (CIS) Equipment in Support of Maritime Opera-
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tions Ashore and Onboard Ships, Submarines and Maritime Aircraft
(EU 11371/1/11).
Na 14ª reunião do Steering Committee do M-class Frigates User
Group Memorandum of Understanding4 (MFG MoU), que decorreu
em Lisboa no final do primeiro semestre de 2013, Portugal apresentou
o projecto de modernização do SICC, tendo recebido grande aceitação
por parte dos representantes dos reinos da Bélgica e dos Países Baixos. Com este enquadramento foi realizado um estudo de viabilidade
com o objectivo de, baseado nos requisitos e constrangimentos dos
três Estados, definir em que moldes um projecto conjunto seria possível acontecer, estudando a solução técnica, os custos, o cronograma,
os riscos e o modelo de gestão de projecto. Este estudo, realizado por
um grupo de trabalho com especialistas dos estados interessados e
liderado por Portugal, demonstrou a exequibilidade do projecto conjunto e definiu a solução capaz de satisfazer os constrangimentos e
requisitos impostos.
Tendo em consideração os resultados deste estudo, a Marinha
Portuguesa submeteu à apreciação de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional a proposta de liderar este projecto conjunto, obtendo a
devida anuência superior. Desta forma, e novamente num ambiente de trabalho conjunto com representantes dos Estados que tinham
demonstrado interesse no projecto, foi desenvolvida a Especificação
Técnica (ET), incorporando os ensinamentos, contributos e resultados do estudo de viabilidade realizado anteriormente, e cumprindo
os requisitos dos três Estados. Com este enquadramento os reinos da
Bélgica e dos Países Baixos formalizaram o seu interesse de adesão
ao projecto através de cartas de Declaração de Intenção datadas de 9

4

	O MFG MoU visa constituir um grupo de estados, nomeadamente o Reino da Bélgica, a República do Chile, o Reino dos Países Baixos e a República de Portugal,
que pretende edificar um polo logístico cooperativo comum definindo os serviços
de obtenção, gestão e outros serviços complementares necessários ao funcionamento
desta organização logística cooperativa internacional, nas áreas da formação e treino,
manutenção, sobressalentes, modificações e modernizações. Esta estratégia segue os
princípios de Pool & Sharing e Smart Defence da NATO e da UE, respectivamente, e está alinhada e em sintonia com o definido pela estrutura superior da Defesa
Nacional na Directiva Ministerial de Planeamento de Defesa Militar, enquadrada na
Directiva Ministerial Complementar - Reforma «Defesa 2020», tendo como principal
objectivo a redução de custos de ciclo de vida destas plataformas ou sistemas.
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de julho de 2014 e 4 de agosto de 2014, respectivamente, demonstrando o interesse de modernizar as fragatas da classe M de cada um dos
Reinos, mas também do Landing Platform Dock (LPD) da Marinha
Holandesa.
De seguida foi iniciado o procedimento administrativo para submeter à autorização superior a aprovação do procedimento aquisitivo de SICC para as cinco fragatas VG e BD, as duas fragatas M do
Reino da Bélgica, as duas fragatas M e o LPD “Rotterdam” do Reino
dos Países Baixos. Este processo revelou-se complexo e consequentemente moroso, pois, tratava-se de um projecto ímpar com contornos
e enquadramento únicos, sem precedentes em Portugal. Em paralelo
foram também definidos os termos do acordo entre os Estados, designado por Working Arrangement (WA) for Integrated Communications
Control System modernization sob a regulação do Program Arrangement Modification & Modernization do MGF MoU, que efectiva
o compromisso de adesão do Reino da Bélgica, do Reino dos Países
Baixos e da República de Portugal ao projecto conjunto.
Em 23 de dezembro de 2014, o Conselho de Ministros Português,
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 80-A/2014, estabeleceu que, na sequência do Working Arrangement anteriormente referido, deveria ser adoptado o procedimento por negociação sem publicação de anúncio de concurso para a aquisição de dez SICC à Empresa
de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. (EID, SA).
O acordo entre os Estados, Working Arrangement (WA) for Integrated Communications Control System modernization, foi assinado pelas
partes em 13 de fevereiro de 2015. O contrato de aquisição entre a República de Portugal e a EID,SA foi assinado em 27 de fevereiro do mesmo ano, após o processo de negociação que envolveu os três Estados e
a EID,SA, recebendo o visto do Tribunal de Contas em 30 de abril de
2015, num valor total de contrato de aproximadamente 15 M€. Neste
processo obteve-se uma redução do custo total em cerca de 3,5M€ no
valor de aquisição, resultante do efeito de escala obtido com o número
de sistemas incluídos no contrato, para além da possibilidade criada de
exportar produtos da economia Nacional e de diversificar o mercado de
exportações da Indústria Nacional, exportando SICC para o Reino da
Bélgica pela primeira vez.
Terminada a Contratação com a entrada em vigor do contrato após
visto do Tribunal de Contas, iniciou-se a Engenharia, com a definição
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em detalhe da solução de implementação do SICC nos navios. A solução apresentada pela EID,SA passa pela instalação da versão mais
recente do Integrated Communications Control System (ICCS), denominada ICCS6, e baseada em Internet Protocol (IP). Numa primeira
fase decorreu a elaboração do pacote base de esquemas eléctricos ao
nível da cablagem, bem como das necessidades de climatização e alterações estruturais, tudo vertido no denominado manual de instalação do
ICCS6 nos navios. O primeiro navio a receber este sistema será a fragata Royal Netherlands Navy (RNLN) Van Speijk, encontrando-se em
curso os trabalhos para a sua implementação. O Factory Acceptance
Trial do ICCS 6 destinado ao RNLN Van Speijk, realizado no início
do presente ano, foi concluído com sucesso, tendo sido demonstrado
o correcto funcionamento do sistema, bem como o cumprimento das
especificações técnicas contratadas.
O modelo de gestão de projecto assenta na doutrina e nas ferramentas tecnológicas em uso pela Marinha Portuguesa, sendo utilizada
a plataforma de partilha de informação e trabalho cooperativo. A Work
Breakdown Structure (WBS) do plano de projecto encontra-se organizada em pacotes de trabalho, designadamente Gestão de Projecto,
Contratação, Engenharia, Execução e Financeiro. Para a concretização deste projecto foi criada uma equipa de projecto constituída por
um gestor de projecto, um jurista, um financeiro, dois engenheiros e
dois técnicos especialistas da Marinha Portuguesa. Da parte das Marinhas Belga e Holandesa os recursos humanos na equipa contam com
um jurista, dois financeiros, seis engenheiros e quatro técnicos especialistas. Trimestralmente, têm vindo a decorrer reuniões de progresso
de engenharia com a presença de toda a equipa de engenharia do projecto. Semestralmente, são realizadas as reuniões de Project Management Review (PMR), focadas na gestão de projecto, particularmente
no planeamento, nos custos, nos riscos e na qualidade do produto. O
projecto, que se iniciou em 2013, tem previsto um horizonte temporal
que se estende até 2023, terminando com a modernização do SICC da
última das três fragatas VG.
A Marinha Portuguesa, representando Portugal na qualidade de
Lead Nation, tem demonstrado capacidade e conhecimento para liderar este projecto conjunto entre o Reino da Bélgica, o Reino dos
Países Baixos e a República de Portugal, alicerçando a gestão deste
projecto no modelo em uso pela Marinha Portuguesa e em sólidos
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conhecimentos técnicos nesta área tecnológica, incrementando desta
forma a credibilidade do Estado Português no seio do MFG MoU.
No final, espera-se atingir o objectivo de modernizar os navios com
um sistema actualizado e capaz de responder aos requisitos presentes,
possibilitar futuras actualizações, bem como, de assegurar uniformidade logística, obtendo-se os ganhos do efeito de escala na aquisição
e na sustentação, e os benefícios de integrar parcerias de cooperação
internacionais. Espera-se que este projecto crie os alicerces para granjear outros projectos conjuntos nesta ou noutras áreas, potenciando
a exportação da produção nacional e, também, a redução de custos
de sustentação dos sistemas. Esta será uma das formas de melhor
materializar a vontade dos estados aderentes ao MFG MoU, visando
continuar a trabalhar em parceria e a atingir os benefícios deste polo
logístico cooperativo, que tem como principal finalidade a redução
de custos de ciclo de vida destas plataformas, maximizando o seu
desempenho.

NAVIOS PATRULHAS OCEÂNICOS

(com a colaboração do Capitão-de-mar-e-guerra ECN Bento Domingues)5
Os desenvolvimentos mais significativos relativos ao contrato de
construção dos 3º e 4º navios patrulhas oceânicos, ocorridos desde Junho passado até ao presente (final de Novembro de 2016), estão registados no texto que se segue.
Além das actividades de revisão do (desenvolvimento do) projecto do
navio, que prosseguiram noutros níveis de detalhe mas com igual intensidade à do início, é de relevar o aumento dos processos de aquisição de materiais e equipamentos para as construções e, muito em especial, a evidente
aceleração da construção – aço e aprestamento – dos conjuntos, blocos e
mega-blocos estruturais dos futuros NRP “Sines” e NRP “Setúbal”.
O consórcio construtor continua a complementar os recursos próprios por via da subcontratação de serviços especializados. Além da
contratação temporária de mão-de-obra externa para execução de trabalhos das fases de “fabricação do aço”, foram subcontratadas empresas
especializadas nas actividades de aprestamento de interiores, de insta-

5

Chefe da Equipa de Acompanhamento e Fiscalização (EAF).
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lação de sistemas de ventilação e ar condicionado, da preparação de
superfície e pinturas, como também o haviam feito os anteriores estaleiros navais, e ainda uma empresa de serviços especializados para a
globalidade da instalação eléctrica.
As aquisições pelo consórcio de equipamentos a integrar nas
construções entraram numa fase de maior actividade, que também
obrigam ao acompanhamento mais próximo pela EAF. São exemplos
o impulsor de proa, os estabilizadores, a estação de tratamento de
águas residuais, o separador de águas oleosas, válvulas e bombas diversas e, em especial, os conjuntos diesel-alternadores. Ainda relativamente a estes últimos equipamentos é de registar a execução das
FAT6 dos quatro conjuntos do primeiro navio, que ocorreu a 29 e 30 e
Junho, e a sua recepção em Viana do Castelo durante o mês de Agosto.
Estão previstas as FAT dos conjuntos do (futuro) NRP “Setúbal” a 3
e 4 de Janeiro pf.
As actividades relacionadas com as entregas de MFE7 também
registaram um progresso significativo. São de assinalar as entregas
dos blocos correspondentes aos bolbos de proa, das aranhas e vazados exteriores das mangas dos veios, dos conjuntos dos silenciosos
dos escapes e de outros componentes, maioritariamente da propulsão,
que já tinham sido adquiridos/manufacturados para os NCP8. Os dois
motores diesel propulsores do (futuro) NRP “Sines” foram revistos/
recondicionados pelo fabricante e serão sujeitos a uma rodagem (running in) em banco de ensaios ainda este ano, antes da sua entrega ao
consórcio, planeada para o início de 2017.
Foram também já recebidas do fabricante e entregues ao consórcio construtor diversas antenas do SICC9. Tornou-se evidente haver
algumas antenas, e outros equipamentos de comunicações, que serão diferentes dos instalados nos navios da primeira série (por força
da evolução tecnológica, algum anterior equipamento, deste sistema,
está descontinuado).
6

FAT - Provas em Fábrica (do inglês: “Factory Acceptance Trials”).

7

Material de Fornecimento do Estado.

8

NCP - Navios patrulhas oceânicos e de combate à poluição – ver crónica do primeiro semestre de 2015.

9

Sistema Integrado de Controlo de Comunicações.
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No entanto, a evolução mais significativa deste período regista-se,
peremptoriamente, na fabricação e aprestamento dos blocos e mega--blocos, em especial da primeira construção. Os diagramas da figura
seguinte ilustram as diferentes fases de fabricação em que se encontram
as duas construções.

Figura nº 1. – Fabricação de blocos dos NPO 3 (em cima) e NPO 4
– Novembro 2016.

Foram entretanto construídos, pelo estaleiro West Sea diversos
blocos de dois outros navios para navegação turística no rio Douro.
Esses blocos, já unidos, foram rebocados para o outro estaleiro naval
do mesmo grupo empresarial, em Aveiro (Navalria), onde serão acabados e subsequentemente entregues. O estaleiro tem neste momento um outro navio comercial, igualmente para operar no rio Douro,
em fase adiantada de construção. Esta circunstância conduziu a um
ajustamento no planeamento das fases iniciais da instalação em doca/
plataforma de construção do primeiro destes navios para a Marinha.
O assentamento do primeiro mega-bloco do NPO 3, que estava inicialmente planeado para o final de Novembro, foi antecipado para
09NOV, estando presentemente ambas as construções a ocupar simultaneamente a doca. Embora o planeamento ainda esteja a ser revisto,
estima-se agora que a flutuação do NPO 3 ocorra em finais de Março
ou início de Abril de 2017.
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Figura nº 2. – Instalação, em doca, do primeiro mega-bloco do NPO 3
– Novembro 2016.

As imagens revelam o estado da construção do futuro NRP “Sines”,
exibindo-se na figura nº 2 uma sequência da instalação do primeiro megabloco (003/1+003/2) na plataforma de construção, enquanto na figura nº
3 se apresenta o seu estado actual, que resultou da recentíssima instalação
do bloco (004/3+004/4).

Figura nº 3. – Conjunto dos quatro mega-blocos iniciais do NPO 3, na
plataforma de construção – Novembro 2016.
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navios patrulhas usados da marinha
da dinamarca DO TIPO STANFLEX 300
(com a colaboração do Capitão-tenente EN-MEC Santos Fonseca)10

Projeto “Standard Flex 300” - referido a Novembro de 2016
Na sequência dos artigos anteriores, serão abordadas as principais
evoluções ocorridas durante o segundo semestre de 2016 relativas ao
projecto “Standard Flex 300”. Os temas a desenvolver nesta parte da
crónica foram agrupados e relacionados com as 4 fases de execução do
projecto: 1) Inspecção, selecção e aquisição dos navios; 2) Transporte
de 5 navios da Base Naval de Korsor para a Base Naval de Lisboa; 3)
Manutenção de 4 navios da classe “Tejo”; 4) Apoio Logístico Integrado
(ALI). No passado deu-se nota da conclusão das duas primeiras fases
do projecto. Nesse sentido, o principal enfoque será dado à execução da
fase 3 – Manutenção dos 4 navios da classe “Tejo”.
Após a participação do N.R.P. “Tejo” no dia da Marinha de 2016,
iniciou-se um segundo período de reconfigurações. Durante esta etapa
foi possível concluir as seguintes modificações deste navio: 1) Rearranjo da Ponte e Centro de Operações; 2) Aprestamento do Paiol de
Munições; 3) Criação de uma Enfermaria, dotando o navio com mais
um camarote para isolamento; 4) Criação de acessos exteriores desde a
tolda para a Enfermaria ou para a Ponte do navio.
Em paralelo com as modificações efectuadas no N.R.P. “Tejo”, importa ainda referir a realização das seguintes actividades: 1) Estudo de
implementação de um turco; 2) Prova de estabilidade em 17 de outubro
de 2016; 3) Provas de velocidade em 19 de outubro de 2016; e 4) Provas de manobrabilidade em 20 de outubro de 2016.

10

	Engenheiro construtor naval do quadro especial de engenheiros navais da Marinha,
prestando actualmente serviço na Direcção de Navios.
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Figura nº 4 – Prova de estabilidade do N.R.P. “Tejo” (17OUT2016) no AA.

Dos resultados obtidos na prova de estabilidade é possível confirmar a melhoria da altura metacêntrica transversal (GMt) em pelo menos
15 cm, correspondendo agora a GMt = 1,052 metros para um deslocamento à condição de prova de ∆=380,52 toneladas. Os valores agora
obtidos são fruto da “higienização” de pesos nos compartimentos acima
da linha de convés durante o processo de reconfiguração do navio. Esta
melhoria do GMt tem impacto positivo na estabilidade e comportamento do navio no mar, sendo contudo ainda necessário efectuar os cálculos
de estabilidade intacta e avaria que permitam elaborar um novo livro de
estabilidade.
As primeiras navegações permitiram também, ainda que de forma
empírica, conhecer melhor esta nova plataforma, dando maior confiança à sua guarnição, avaliar o seu comportamento no mar e, não menos
importante, mostrar ao público o novo navio patrulha da Marinha. Em
face dos resultados obtidos abdicou-se, nesta data, da substituição dos
robaletes e/ou da instalação de lastro fixo, conseguindo-se simplificar o
processo de modernização com impacto financeiro e temporal no projecto. Seria desejável que o navio já dispusesse do Sistema Integrado de
Controlo de Comunicações, do sistema de vigilância electro-óptico, do
turco da embarcação, sistema de videovigilância, antepara divisória do
paiol de munições, entre outras modificações, mas foi necessário fazer
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opções em função da necessidade premente de integração do navio no
dispositivo naval. Desta forma, a Superintendência do Material disponibilizou o navio ao Comando Naval mais cedo e com plena capacidade
para cumprir as missões previstas no POA18 (Requisitos Operacionais
dos Navios Patrulha Costeiros da Classe “Tejo”), em detrimento de instalar a totalidade das modificações planeadas.

Figura nº 5 – Treino Próprio do N.R.P. “Tejo” (02AGO2016).

No que ao Apoio Logístico Integrado se refere, foram desenvolvidas as seguintes actividades: 1) N.R.P. “Tejo” efectua treino próprio
entre 02 e 05 de agosto de 2016; 2) Passagem do N.R.P. “Tejo” à categoria I e entrega ao Comando Naval em 22 de novembro de 2016;
3) Início do plano de treino operacional do N.R.P. “Tejo” em 28 de
novembro de 2016, com conclusão prevista a 16 de dezembro de 2016.
Neste enquadramento é necessário continuar a edificar e consolidar os
processos que permitam a sustentação logística e gestão do ciclo de
vida destes navios, em particular a definição de tabelas de armamento
e lotes de sobressalentes, a catalogação de material, os planos de manutenção e classificação de documentos. A arquitectura dos diferentes
sistemas destes navios é standard e flexível, facilitando a implementação de uma política de manutenção por substituição através de lotes de
equipamentos rotáveis. Desta forma, é possível obter elevados padrões
de disponibilidade, fiabilidade e emprego destes meios, minimizando
os períodos de imobilização.
Nos próximos meses prevê-se que o N.R.P. “Tejo” seja empregue
na sua primeira missão operacional, prevista para a Zona Marítima da
Madeira reforçando a acção do Estado Português no mar, na zona cos-
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teira, predominantemente em acções de fiscalização marítima, busca e
salvamento marítimo, combate à poluição e preservação do meio marinho.
Analisando agora o estado da manutenção dos restantes 3 navios
da classe “Tejo”, realça-se a conclusão das docagens do N.R.P. “Douro”
e do N.R.P. “Mondego” até ao final de 2016. Nesta data, 30 de novembro de 2016, subsiste uma elevada incerteza relativa ao financiamento
do projecto para os anos de 2017 e de 2018. Este facto tem um impacto
muito negativo na dinâmica de trabalho das entidades envolvidas na
reconfiguração dos navios, causando uma elevada incerteza nas datas
de aprontamento dos navios em reconfiguração. Este é um cenário que
representa uma travagem abrupta à boa dinâmica que o projecto tem
demonstrado, em particular na interacção entre a Marinha e a Arsenal
do Alfeite, S.A.
O projecto termina o ano de 2016 com duas ideias principais a considerar, a primeira refere-se ao emprego operacional e sustentabilidade
logística do N.R.P. “Tejo”, e a segunda dirigida à disponibilização do
financiamento que permita os aprontamentos do N.R.P. “Douro” e do
N.R.P. “Mondego” em 2017 e do N.R.P. “Guadiana” em 2018.
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A ESPECIFICIDADE DO REGISTO
PATRIMONIAL MARÍTIMO
1. A competência e a importância 		
da atividade
A par dos conservadores dos diversos registos (civil, predial, comercial, automóvel) existe uma outra função pública registral que, apesar de não pertencer àquela carreira específica da Administração Pública, exerce funções similares aos conservadores, uma vez que o registo
de propriedade de navios e embarcações, tal como todas as especifici-
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dades e procedimentos1 respeitantes a estes bens, são, expressamente,
do foro executivo do Capitão do Porto, cometendo-lhe a lei competências próprias neste domínio.
Do enorme acervo de competências cometidas ao Capitão do Porto,
as respeitantes ao registo patrimonial marítimo são daquelas que, em termos regulamentares, de forma mais nuclear integram a sua função, muito devido ao facto de se considerar ser esta a autoridade administrativa
(técnica) com melhor perfil para a sua efetivação,2 atenta, em especial, a
relação existente entre a Autoridade Marítima e as gentes e profissionais
do setor marítimo, e o tipo de controlo que sobre eles exercia, bem como
o conhecimento específico e pormenorizado que tinha dos seus espaços
de jurisdição, quer os marítimos quer os portuários e dominiais.
A competência para o registo da propriedade3 de navios e embarcações que se encontra cometida ao Capitão do Porto resulta, desde logo,
do facto deste registo observar contornos muito específicos e complexos
que o distinguem dos demais atos sujeitos a registo da competência dos
outros profissionais do registo. Ou seja, o registo patrimonial marítimo
que é assegurado nas Capitanias dos Portos, não se cinge à apreciação
da legalidade do pedido, aspeto de enorme relevo atenta a função visada, mas consubstancia atos materiais de tecnicidade muito específica,
como são as vistorias4. Ou seja, o registo de navios e embarcações está,
1

	São objeto de registo patrimonial os factos que determinem a constituição, o
reconhecimento, a aquisição ou a modificação dos direitos de propriedade e usufruto; a locação financeira e a reserva de propriedade; a penhora, a hipoteca, o
arresto e o arrolamento, a declaração de insolvência do proprietário; as ações e
procedimentos cautelares, e quaisquer outros factos especialmente previstos em
lei, cfr. artigos 2.º e 3.º do Código do Registo Predial (CRP). Todo este âmbito
não prejudica todos os factos referentes a navios que, nos termos da lei, a conservatória de registo comercial tenha que efetuar.

2

Apesar do Capitão do Porto ter origens remotas noutra figura criada no século
XVI – o patrão-mor –, a sua génese mais antiga remonta a finais do século XVII,
datando dessa época as competências do Autoridade Marítima no âmbito da segurança marítima, socorro a náufragos, e, mais tarde, já em finais do século XVIII,
registo e vistoria de embarcações.

3

	Além do registo da propriedade na Capitania do Porto, os navios do comércio são
ainda objeto de registo comercial, o qual visa inscrever a atividade comercial e
outros factos tipificados no registo comercial.

4

	A vistoria materializa o controlo e a garantia dos mecanismos de segurança da
embarcação.
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e sempre esteve, na esfera da atuação do Capitão do Porto, também
porque, intrinsecamente, associado ao registo do bem estão atos técnicos que são exercidos por elementos que prestam serviço nos órgãos
locais da Autoridade Marítima5, bem como outros procedimentos que
visam inserir o navio no seu regime regulador próprio, o que envolve,
portanto, a atribuição da bandeira, a definição do número identificador e
a respetiva classificação; estão, portanto, na esfera da Autoridade Marítima, os atos técnicos que suportam – ou não – o registo requerido, bem
como a permanência em operação e atividade do bem. No essencial, são
as vistorias que permitem comprovar que o bem que está a ser registado com aquelas características (número de série/casco) e dimensões
é o existente. Esta correspondência total entre o bem descrito em auto
de registo e o bem enquanto coisa móvel corpórea, identificado como
sendo aquele que se encontra a ser registado, é o que a função registral
pretende ver confirmada.
Não seria um caso isolado aquele em que um interessado apresenta determinada documentação na Capitania do Porto com vista ao
registo da embarcação, e depois, em ato de vistoria, é constatado pelo
perito que as características da embarcação vistoriada são completamente distintas daquela cujo registo é pretendido. A desconformidade
entre a realidade tabular (bem descrito em auto) e o bem em si, que
apesar de compreender determinada descrição compreendida em auto,
não corresponde à descrição, configura a nulidade do registo por padecer de “omissões e inexactidões de que resulte incerteza acerca do
objecto”, ou por ter sido instruído com título insuficiente para aquele
fim. Estas situações de nulidade do registo por falsidade são situações
extremamente graves e preocupantes porque prejudicam a segurança e
o comércio jurídico, podendo propiciar a comercialização de bens com
proveniência duvidosa6, e, assim, potenciar a existência de outro tipo de
ilícitos, designadamente de cariz fiscal.
5

	Só executa estes atos técnicos quem tiver frequentado o curso de aproveitamento em Autoridade Marítima, e, especificamente, o módulo de vistorias. Aliás, só
pode ser nomeado para desempenhar este cargo quem tiver formação técnica ou
profissional adequadas (em engenharia ou áreas similares).

6

É recorrente o pedido de registo de embarcações em território nacional de embarcações que foram objeto de imensas transações, sem que o registo dessa embarcação (auto lavrado no anterior País de Bandeira) compreenda esse histórico
de transações (trato sucessivo).
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Por outro lado, o registo patrimonial de navios e embarcações encontra-se cometido ao Capitão do Porto porque, durante a “vida útil”
destes meios, existe um conjunto de procedimentos técnicos que devem
ser garantidos e observados, pelos seus proprietários, que, em moldes
de rotina, requerem ao Capitão do Porto uma diversidade enorme de
pedidos tendentes à operação do seu bem, como são o embarque/desembarque de tripulantes, questões relacionadas com os meios de salvamento, cumprimento da legislação comunitária – que, sucessivamente
vem estabelecendo novos requisitos de segurança a serem observados
–, devendo nessa sequência os proprietários e os operadores marítimos
proceder à implementação dessas regras, que em última análise visam
sempre o reforço da segurança marítima. Daqui resulta que o registo
patrimonial marítimo, além de publicitar a situação do bem, prossegue,
ainda, uma finalidade maior – que lhe é inerente – que é a de confirmar
o cumprimento da legislação comunitária, essencialmente diretivas7, e
internacional, convenções internacionais da Organização Marítima Internacional (OMI), em especial as determinantes, a MARPOL e SOLAS8, por parte dos navios e embarcações registadas nas Capitanias,
sempre com o objetivo último de promover e garantir a segurança da
navegação, bem como a segurança de inscritos e tripulantes.
Como suprarreferido, o registo patrimonial marítimo compreende
atos e procedimentos que não se cingem à atuação administrativa (documental); é, contudo, através da aferição documental, que o Capitão
do Porto desempenha o seu papel enquanto guardião da legalidade do
registo9. Da apreciação que efetua do pedido do registo que lhe é sub	O setor do transporte marítimo é um dos pilares de atuação que, em especial, a UE
chamou ao seu âmbito de atuação, pelo que toda a regulamentação do transporte
marítimo que tem vindo a ser publicada após os acidentes marítimos ocorridos com
os navios ERIKA e PRESTIGE (pacotes ERIKA I, II e III), e outra relacionada com
as especificações técnicas de navios e embarcações de recreio, foi prontamente transposta para direito interno, sendo alguma dessa regulamentação atendida aquando do
procedimento registral, como acontece com a constante do Decreto-Lei n.º 26-A/2016.

7

8

	As convenções internacionais SOLAS 74 (Salvaguarda da Vida Humana no Mar),
MARPOL 73/78 (Prevenção da Poluição por Navios), LOAD LINES 66 (Linhas
de Carga) e ITC 69 (Arqueação de Navios).

9

	Apesar da atuação do Capitão do Porto, enquanto conservador patrimonial marítimo, se encontrar balizada pelos critérios especificados no artigo 68.º do CRP os documentos exibidos, a identidade do bem, a legitimidade dos interessados, a
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metido, o Capitão do Porto deve verificar a identidade do bem, a legitimidade dos interessados, a regularidade formal dos títulos e a validade
dos atos neles contidos, aspeto sobre o qual voltarei mais adiante.
Esta outra valência do Capitão do Porto, enquanto conservador do
registo patrimonial marítimo, a par das outras áreas funcionais de atuação, revela-se de extrema importância porquanto se destina a assegurar
a segurança e a certeza do comércio marítimo atendendo a que o registo
definitivo, que é efeito da apreciação da legalidade, constitui presunção
de verdade, i.e., presunção que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registo o define, como expressamente
previsto no artigo 7.º do Código do Registo Predial (CRP)10, legislação a
que, subsidiariamente, o Capitão do Porto recorre amiúde enquanto conservador patrimonial marítimo para deferir ou indeferir os muitos pedidos
de registo, ou de alteração do registo, que diariamente lhe são dirigidos.

2. Alguns elementos da evolução do
registo patrimonial marítimo
Como supramencionado, desde cedo que a atividade conservatória do Capitão do Porto se direcionou, principalmente, para o registo
patrimonial de navios e embarcações de pesca, de navios do comércio
(rebocadores, embarcações auxiliares) e de passageiros11, sendo a ativiregularidade formal dos títulos e a validade dos atos neles contidos –, é também
verdade que, aquando da receção do pedido de registo, na apreciação desses aspetos
o conservador goza de margem de discricionariedade ao validar a documentação
entregue (para efeitos registrais, a documentação a apresentar deve ser a autêntica
ou estar certificada), tal como a validade dos títulos através dos quais o bem foi
transacionado.
10

Tendo presente a inexistência de um código de registo de bens móveis em vigor,
a legislação subsidiariamente aplicável ao registo de embarcações e navios é a
constante do registo predial, que, conjuntamente com as disposições do Capítulo
V do Regulamento Geral das Capitanias (RGC), e do Regulamento da Náutica do
Recreio (RNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de maio, constituem
o quadro legal enformador da competência registral cometida ao Capitão do Porto.

11

	A navegação de passageiros conheceu o seu apogeu durante o período em que
Portugal teve colónias ultramarinas, sendo Portugal, sobretudo nos anos cinquenta
e sessenta do século XX, uma das Bandeiras que mais registos tinha em navios
de passageiros. Em 1969, e em todo o registo convencional que era efetuado
nas Capitanias, existiam 623 registos de navios e embarcações que integravam a
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dade registral respeitante a embarcações de recreio, igualmente, muito
significativa12; contudo o universo das embarcações de recreio registadas era de muito reduzido porte, por vezes desprovidas de propulsão, e consubstanciando-se em botes e canoas. Esta realidade registral
conduzia a que a atividade empreendida pelo conservador patrimonial
marítimo tendente ao registo não carecesse, à partida, de cuidados redobrados aquando da análise do documento comprovativo da aquisição
e da aferição da regularidade da transmissão, porque estavam em causa
meios construídos e transacionados em território nacional.
A respeito do registo patrimonial marítimo importa, então, destrinçar a evolução do registo destes bens de acordo com a classificação13 da
embarcação, impondo-se um enquadramento prévio.
Com a Comunidade Económica Europeia (CEE)14, nasceram as
quatro liberdades de circulação de pessoas, de bens, de serviços e de
capital, sendo que, nesse sentido, pelo menos a liberdade de circulação
de bens terá potenciado, em muito, o incremento da tipologia de embarcações de recreio que passaram a ser comercializadas e registadas
em Portugal.15. A adesão de Portugal à CEE terá contribuído para o
aumento da aquisição de novas tipologias de embarcações, que outrora eram desconhecidas, ou eventualmente não comercializadas atento
o valor médio de aquisição antes da adesão de Portugal ao mercado
comum, porquanto, com aquele novo contexto comunitário, uma das
consequências daí resultante foi o decréscimo do custo de aquisição das
embarcações, por efeito da abolição da carga fiscal e aduaneira anterior-

marinha mercante nacional (comércio, pesca, rebocadores e auxiliares), número
que contrasta, muito significativamente, com os menos que 20 que existem hoje
em dia.
12
13

14
15

	Atendendo a informação recolhida na Capitania do Porto de Lisboa.
A embarcação prossegue a atividade de acordo com a sua classificação: de comércio, de pesca, de recreio, rebocadores e auxiliares, conforme previsto no artigo
19.º do RGC, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 287/98, de 17
de setembro.
	Atualmente União Europeia (UE).
Tomando por referência os dados existentes na Capitania do Porto de Lisboa – os
registos existentes até 1990, respeitavam a embarcações com porte muito reduzido
(3, 4, 5, 6 metros de comprimento).
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mente taxada16. Assistiu-se, assim, por parte dos cidadãos nacionais, ou
residentes em Portugal, e ainda por parte de empresas, à aquisição destes bens, tendo-se verificado um notório incremento na compra destes
bens a partir de 200017. Tendo em consideração que, por embarcação
de recreio (ER), se podem ter quaisquer meios flutuantes destinados a
proporcionar lazer aos seus proprietários, e que as ER tanto podem ser
das mais simples como das mais luxuosas18, ou exclusivas19, poderá
ser evidente que a análise dos pedidos de registo de determinadas ER
denominadas de luxo, contrariamente ao que acontecia outrora, carece
de leitura atenta e muito minuciosa da documentação entregue, mais
até do que sucede com a componente técnica, uma vez que, atualmente,
todos os estaleiros navais devem cumprir escrupulosamente a regulamentação internacional – e a nacional, claro está – sobre a projeção e
construção de navios e embarcações20. Com a entrada de Portugal no
16

	Uma das consequências da adesão de Portugal ao mercado europeu foi o da abolição dos direitos aduaneiros protecionistas, com impacto no valor do preço final
de aquisição do produto.

17

	De acordo com informação recolhida da Capitania do Porto de Lisboa, é possível
verificar que os livros de registo demonstram que até ao ano de 2000 a tipologia
de embarcações de recreio circunscrevia-se a meios de pequena/média dimensão,
tendo a partir dessa data começado a surgir em território nacional pedidos de
registo de embarcações de recreio com outro perfil aos outrora registados, especificamente ao nível da dimensão e do conforto disponibilizado.

18

Tem sido, essencialmente, no âmbito da aquisição de ER de luxo, que o Capitão
do Porto tem exercido o seu dever de garantir a legalidade mais acerrimamente
tendo em conta que os fluxos negociais pelos quais estes bens são transacionados
são, muitas das vezes, de natureza pouco clara.

19

	Embarcações de Recreio feitas por medida e por conta do proprietário. Não há
historial deste tipo de embarcações registadas em Portugal.

20

	A projeção e construção de navios mercantes e de recreio encontra-se sujeita à
observação de regulamentação internacional e comunitária bastante exigente. No
que à navegação mercante respeita regem os convénios internacionais aprovados
em sede da OMI, vulgo International Maritime Organization (IMO), e ratificados
por Portugal, sendo a navegação de recreio balizada pelo direito comunitário que
exige ao fabricante que a conceção, o fabrico e a colocação no mercado de embarcações de recreio e de motas de águas sejam acompanhadas da Declaração UE
de Conformidade (documento que atesta a conformidade do bem aos requisitos
existentes). Neste âmbito, apenas são registadas as ER que apresentem a referida
Declaração de Conformidade, ou não existindo esta declaração pelo Certificado
do Construtor ou documento equivalente.
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mercado comum, assistiu-se ao acréscimo de um conjunto indeterminado de atividades, onde se incluem as respeitantes às aquisições de
ER de tipologias diversas, mas onde as denominadas de luxo21 têm uma
expressão significativa.
As embarcações de recreio – quer as adquiridas no estrangeiro diretamente pelo seu proprietário, quer através de stands oficiais representantes da marca em território nacional, bem como outras transações
subsequentes destes bens envolvem, devem envolver uma análise muito
precisa e detalhada da documentação entregue, que, na maioria das vezes, é insuficiente face àquilo que o quadro legal estabelece, até porque
não é inédito que um utente apresente a registo de propriedade uma embarcação com uma “situação legal de contornos bastante complexos”22.
A atividade da náutica de recreio, atendendo ao incremento do número destas embarcações que passaram a ser importadas para Portugal
aqui sendo registadas, mereceu, por parte do legislador desta atividade,
atenção para os requisitos a ter com o seu registo, perfilhando procedimentos idênticos aos já estabelecidos para os navios mercantes23. Um
21

Por respeitarem a marcas muito conhecidas e divulgadas em determinados patamares
do mercado, como sejam a FERRETTI, SUNSEEKER, AZIMUT, entre outras.

	A matéria dos registos é uma daquelas áreas de atuação do Capitão do Porto em que
se torna necessária ponderação acrescida sobre aceitação/recusa do registo de uma
embarcação adquirida, por exemplo, por alguém a outrem não residente no território
nacional, e que para instruir o pedido de registo apresentado se tem que aferir documentos particulares. A lei nacional exige que o ato de registo deve ser instruído com
documentos autênticos ou certificados; sucede que, em muitas das situações, a transação
ocorreu no estrangeiro, e, sendo o bem registado em território nacional, observa-se a
legislação nacional que é deveras exigente quanto à documentação a apresentar. E tem
sido ao nível da documentação entregue – e da não entregue – que o conservador tem
sido chamado a apreciar ao aceitar ou recusar os pedidos formulados, uma vez que a
exigência é igual para todos os interessados, quer estes residam ou não em território
nacional, ou aqui tenham ou não adquirido a embarcação. Uma das situações mais
complexa e problemática é respeitante aos casos em que a embarcação de recreio é
adquirida no estrangeiro a uma empresa aí sedeada, e no ato de registo não é apresentada a certidão permanente da empresa ou equivalente, documento fundamental para
aferir se quem agiu em nome da citada pessoa tinha ou não legitimidade para o fazer.

22

23

	O regime jurídico aplicável à navegação mercante encontra-se previsto no RGC.
Ambos os regimes, RGC e RNR, além de definirem a quem compete o registo
de navios e embarcações, estabelecem os atos materiais de vistoria e todos os
procedimentos antecedentes ao registo definitivo, e ao estabelecimento das condições da embarcação para navegar e operar.
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dos aspetos constantes do Regulamento da Náutica do Recreio (RNR)24,
que veio conferir especificidade a este registo, consiste no facto de além
do registo dever preceder a realização das vistorias, carecer sempre de
ulteriores atos de vistorias de manutenção com vista a aferir das condições de navegabilidade da embarcação, quase em paralelismo – no
aplicável, bem entendido – com os regimes instituídos para os restantes
meios de circulação.
A navegação mercante (embarcações de comércio, pesca, rebocadores e auxiliares costeiras), por seu turno, tem caminhado em sentido
inverso, apesar de ter estabilizado nos últimos anos – a tonelagem registada nas diversas Capitanias tem-se mantido estável25, isto é, nem
muitos novos registos – sejam oriundos do estrangeiro, sejam primeiros
registos –, nem cancelamento dos existentes, mas ainda muito longe
dos quantitativos atingidos nas décadas de 60 e 70, apesar de se ter
assistido a uma evolução positiva nos últimos anos no que respeita às
embarcações mercantes com número IMO26. Quanto a estes navios,
deve sublinhar-se que, com muita expressão, vêm sendo registados no
Registo Internacional da Madeira (registo não convencional, o qual é
regido por regras próprias que não o RGC27, acrescendo já a mais de
230 o quantitativo de registos atualmente nele existentes.
De referir, neste aspeto, que tendo Portugal alguma tradição em
construção naval (de navios mercantes e de pesca), a instrução do registo destes navios não estará, por princípio, envolta no mesmo tipo de
complexidade que implica o registo de ER ditas de luxo; neste âmbito,
24

	Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de maio.

25

	Segundo informação recolhida junto de diversas Capitanias dos Portos. Seja como
for, o contraste entre novos registos e o abate ao registo (seja por demolição, por
desmantelamento ou por perda de nacionalidade) não é significativo neste sector.

26

	O registo de um navio como sendo IMO é processado através da intervenção da
Administração Marítima Portuguesa (Direção-geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) e das Entidades Certificadoras/Sociedades Classificadoras por ela reconhecidas.

27

	O Registo Internacional da Madeira (registo MAR) é regulado através de legislação especial, Decreto – Lei n.º 96/89, de 28 de março, e respetivas alterações.
Não obstante não ser registado nas Capitanias dos Portos, o navio registado no
registo MAR arvora pavilhão nacional e observa o cumprimento dos requisitos
de segurança exigidos pelas convenções internacionais ratificadas pelo Estado
Português.
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a documentação entregue cinge-se ao contrato de construção e respetiva
quitação28, além da informação técnica necessária para o registo, emitida
pela Direção-geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). Especificamente, não tem sido colocada a questão da
legitimidade da representação da pessoa coletiva na transação celebrada,
aspeto crucial a aferir com vista à plena validade do negócio jurídico.

3. Os casos existentes e o direito
aplicável
O aduzido em II. deixou antever que o registo patrimonial marítimo suscita ao Capitão do Porto um conjunto de preocupações relacionadas com a fidedignidade de muitos aspetos a considerar. A internacionalização das trocas comerciais e a presença de diversos ordenamentos
jurídicos aplicáveis à situação, em face da nacionalidade dos contraentes, do local onde o negócio foi celebrado e onde a embarcação vai ser
registada, não constituem, por vezes, elementos de fácil perceção para
o conservador. A diversidade de ordenamentos jurídicos é, a esse título,
uma questão primordial aquando da apreciação que faz do pedido de
registo. Desde logo, com a avaliação da documentação (contrato ou bill
of sale) que é entregue para sustentar o pedido do registo; depois, com
a representação do vendedor, e, muito especificamente, quando este é
uma pessoa coletiva (empresa/sociedade comercial); e bem assim quando diante de pedidos para abate do registo quando o novo país correspondente ao novo pavilhão não tem um registo formal de embarcações
como sucede em Portugal, e se torna necessário apresentar um auto de
cancelamento do registo (deletion certificate) ou o comprovativo do
registo em território estrangeiro (registry certificate)29.
28

	Os navios de comércio registados em território nacional ou são adquiridos a estaleiro sedeado em território nacional, ou sendo construídos no estrangeiro são
instruídos com toda a documentação necessária (contrato de construção do navio
e declaração de venda exarada pelo estaleiro em papel deste, compreendendo o
respetivo carimbo identificativo da entidade).

29

	Só com tal documento as autoridades nacionais comprovam a existência de um
pavilhão, dando cumprimento ao disposto no artigo 92.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que exige que os navios naveguem sob a
jurisdição de uma bandeira.
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Uma vez que, para compra e venda destes bens móveis, na sua
grande maioria importados, não é exigível a intervenção notarial – no
sentido da compra e venda de embarcações não dever ser realizada
através de escritura pública, podendo apenas ser efetuada através de
documento particular, embora com reconhecimento presencial das assinaturas –, tal não quer dizer que o pedido de registo seja imediatamente
lavrado. De facto, compete ao Capitão do Porto expurgar do procedimento de registo que lhe é presente todos os indícios de irregularidade
e de ilegalidade30; aliás, tem sido ao abrigo do desempenho dessa tarefa
de qualificação (apreciação) do pedido de registo que têm sido detetadas inúmeras situações envolvendo contornos de cariz diverso, desde a
falsidade de documentos (Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, entre outras), de motores (Caminha, Lisboa), e inclusive de furto internacional
de embarcação, entre outras respeitantes à não representação adequada
da proprietária da embarcação, quando se trate de sociedade comercial,
sendo que, em praticamente todas aquelas situações, foi sendo envolvido o poder judicial por se estar perante eventuais ilícitos criminais.
Nesta decorrência, resulta evidente o caráter crucial que a atividade
exercida pelo conservador patrimonial marítimo representa para a consolidação da certeza e da segurança do comércio jurídico em sede de
navios e embarcações, sendo um elemento nuclear para que outras entidades – Autoridade Tributária e órgãos judicias – possam desenvolver
a sua atividade investigatória e decisória.
Por outro lado, e quiçá fruto das alterações legislativas encetadas de
forma a dotar o Estado de mais recursos financeiros, através do aumento generalizado dos impostos diretos e indiretos31, tem-se assistido a um
incremento de pedidos de abate ao registo nacional de embarcações de
recreio destinadas a ser registadas em países com um regime fiscal mais
favorável. Também aqui, o papel do Capitão do Porto tem sido nuclear
na defesa dos interesses do Estado, ao aferir com muito rigor a margem
de atuação dos proprietários das embarcações que solicitam a perda de
bandeira nacional, em virtude da realização do registo noutro país. De
facto, este crivo é fundamental, caso contrário, correr-se ia o risco de
30

É ao abrigo do artigo 68.º do Código do Registo Predial que o CP desempenha
essa função de crivo da legalidade formal e substancial dos atos de registo que
lhe são presentes.

31

Resultante da reforma fiscal operada, pelo menos, em 2012.

764

anais do clube militar naval

existirem variadas embarcações sem registo a navegar, a operar e a praticar um alargado número de ilicitudes32. Para obviar a situações dúbias
acerca do registo efetivo num determinado país, exige-se ao proprietário
da embarcação que acompanhe o pedido de cancelamento do registo com
cópia autêntica ou autenticada do registo na nova entidade registral, e que
a mesma esteja redigida em português, ou em um das línguas permitidas,
nos termos do artigo 43.º do CRP – inglês, francês ou espanhol.
Outra questão recorrente no âmbito do registo patrimonial de ER
adquiridas no estrangeiro a sociedades comerciais estrangeiras, é que os
contratos de compra e venda (bill of sale) são formalizados de forma
muito leve, por vezes sem corresponder aos ditames exigidos pela lei
portuguesa, por ser a lei aplicável, tendo em consideração que o bem vai
ser registado em Portugal. Cabe, uma vez mais, ao Capitão do Porto, um
desempenho crucial na defesa dos interesses do Estado Português enquanto Estado do Pavilhão, num processo de avaliação de rigor que pode
implicar, inclusive, desatender a pretensão de um particular que pretende
registar o seu bem móvel em território nacional; este tipo de avaliações
terá impactos, até, ao nível dos benefícios que podem existir para a economia nacional, atento o incremento das atividades marítimo-turísticas
(atividade que se acentuou em praticamente todas as Capitanias, apesar
do registo da embarcação não carecer de ser efetuado em Portugal)33.
Sendo certo que as causas que originam a recusa do registo do
ato pretendido se encontram elencadas na lei, e não sendo a existência de reservas quanto à autenticidade/fidedignidade dos documentos
apresentados fundamento de recusa34 – que, sendo um ato de indeferimento, deve ser sempre fundamentado com base em factos objetivos
32

	A grande maioria das embarcações apreendidas em sede judicial e que têm sido
afetas à utilização operacional da Polícia Marítima respeita a embarcações sem
qualquer registo.

33

	A atividade marítimo-turística pode ser assegurada por ER estrangeiras (com
exceção das que têm registo holandês e belga), devendo estas embarcações observar o regime aplicável às ER nacionais no que respeita a vistorias (anuais),
tripulação devidamente habilitada, meios de salvação, seguro de responsabilidade
civil, conforme expressamente previsto no artigo 12.º do Regulamento das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 149/2014, de 10 de outubro.

34

A instrução insuficiente do pedido de registo não origina a recusa deste, mas o
seu pedido de aperfeiçoamento/de junção de mais documentação.
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que corporizem uma tomada de posição por parte da autoridade administrativa, – na eventualidade de um determinado ato de registo vir a
ser questionado por ter sido instruído com base em documentação falsa
apresentada pelo interessado, é sempre possível retificar o registo, sendo o apresentante do documento em causa conduzido para a autoridade
competente para apreciação do ilícito em causa, a autoridade judiciária,
uma vez que, sendo o Capitão do Porto por inerência de funções o Comandante Local da Polícia Marítima, a isso está funcionalmente obrigado, nos termos conjugados dos artigos 242.º, n.º1, alínea a), e 243.º,
ambos do Código do Processo Penal.
Mas estes são contornos específicos que preencherão, de forma
mais desenvolvida, uma outra Crónica complementar à presente.

Crónica de Navegação

CDU 629.05SBAS
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVI, julho-dezembro 2016 , p. 767-779

Coordenador da Crónica
ANTÓNIO COSTA CANAS
Capitão-de-mar-e-guerra
costa.canas@marinha.pt

Satellite-Based Augmentation
Systems (SBAS)
Introdução
Os consócios mais antigos fizeram grande parte dos seus embarques em navios nos quais a dependência de equipamentos ou sistemas
eletrónicos de navegação era muito reduzida. Muitos de nós ainda navegámos usando essencialmente o sistema OMEGA, em viagens oceânicas e o Decca Navigator System, especialmente nas zonas mais próximas de costa, do Norte da Europa. Alguns ainda usaram cartas especiais
para marcar as posições obtidas por estes sistemas de navegação.
A partir da última década do século passado, os meios ao dispor
dos navegadores, para a condução da navegação, conheceram alterações
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significativas. O sistema OMEGA, que foi o primeiro a ter cobertura
global, ficou operacional em 1971 e foi desativado em 1997. Tal aconteceu porque entretanto surgiu o GPS (Global Positioning System) que
rapidamente se tornou uma ferramenta essencial para o posicionamento
no mar estendendo a sua utilização para outros contextos. No presente
existem recetores GPS em grande parte dos automóveis, em telemóveis
ou em relógios. Apareceram as cartas eletrónicas de navegação, que
paulatinamente vêm substituindo as cartas em papel. Desenvolveram-se
sistemas destinados a incrementar a segurança de quem anda no mar,
como os sistemas automáticos de identificação, AIS (Automatic Identification System); ou de comunicações de socorro, como o GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System).
A disponibilização de serviços de suporte à navegação não para
de crescer. Embora o GPS continue a ser o GNSS (Global Navigation
Satellite System) mais utilizado em todo o mundo, têm entretanto sido
desenvolvidos outros sistemas de navegação por satélite, com cobertura
global, assentes numa arquitetura semelhante à do GPS. A Rússia desenvolveu o GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya
Sistema = Sistema de Navegação Global por Satélite), que se encontra completamente operacional e com cobertura global, desde 2011. A
União Europeia está a desenvolver o GALILEO, que se prevê que esteja completamente operacional em 2020. Também a China está a desenvolver o seu sistema global de navegação por satélite, o BEIDOU-2, ou
COMPASS, que já foi analisado numa crónica anterior.
Todos os sistemas eletrónicos de radionavegação (incluindo os
GNSS) têm geralmente associados vários erros, devido a interferências na propagação e a outras causas. Alguns desses erros crescem em
função da distância percorrida pelas ondas eletromagnéticas. Para minimizar, localmente, esses erros, surgiram soluções, que receberam a
designação de sistemas diferenciais. O processo clássico de correções
diferenciais consiste na existência de uma estação que recebe os sinais
do sistema de posicionamento. Sendo conhecida com rigor a posição
geográfica dessa estação, é possível comparar a posição real da mesma
com a posição definida pelo sistema de posicionamento. Ficam assim
conhecidos os erros que afetam este último, na vizinhança da estação
diferencial. Seguidamente esta transmite informação que permite reduzir alguns desses erros, geralmente num raio de poucas milhas em
redor da mesma. Este processo já era usado no sistema OMEGA, exis-
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tindo algumas estações diferenciais em território português. O mesmo
processo é usado no DGPS (Differential GPS), embora existam outras
soluções para melhorar o desempenho dos sistemas GNSS, como RTK
(Real Time Kinematics) ou WARTK (Wide Area RTK).
Algumas soluções não melhoram apenas o rigor da posição, garantindo igualmente uma melhoria de outros atributos dos sistemas.
Por esse motivo, os sistemas que asseguram estas melhorias são genericamente designados como «augmentation systems». Os atributos1
que podem ser incrementados pelo uso destes sistemas são: «continuidade» (continuity2), «integridade» (integrity3), «exatidão» (accuracy4)
e «disponibilidade» (availability5). Existem dois grandes grupos de
«augmentation systems», aqueles que são baseados em terra GBAS
(Ground-based augmentation system) e os que recorrem a satélites para
difusão da informação SBAS (Satellite-based augmentation system).
Nesta crónica abordaremos, sinteticamente, estes últimos.
1

Nas notas seguintes apresentaremos as definições destes atributos, conforme surgem no Federal Radionavigation Plan, dos Estados Unidos, definições que são
aceites internacionalmente.

2

The continuity of a system is the ability of the total system (comprising all elements necessary to maintain craft position within the defined area) to perform
its function without interruption during the intended operation. More specifically,
continuity is the probability that the specified system performance will be maintained for the duration of a phase of operation, presuming that the system was
available at the beginning of that phase of operation.

3

Integrity is the measure of the trust that can be placed in the correctness of the
information supplied by a navigation system. Integrity includes the ability of the
system to provide timely warnings to users when the system should not be used
for navigation.

4

The accuracy of an estimated or measured position of a craft (vehicle, aircraft, or
vessel) at a given time is the degree of conformance of that position with the true
position, velocity and/or time of the craft. Since accuracy is a statistical measure
of performance, a statement of navigation system accuracy is meaningless unless
it includes a statement of the uncertainty in position that applies.

5

The availability of a navigation system is the percentage of time that the services of the system are usable by the navigator. Availability is an indication of the
ability of the system to provide usable service within the specified coverage area.
Signal availability is the percentage of time that navigation signals transmitted
from external sources are available for use. It is a function of both the physical
characteristics of the environment and the technical capabilities of the transmitter
facilities.
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Satellite-based augmentation systems
O que são e para que servem os SBAS? No portal de um desses
sistemas, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), surge uma descrição resumida dos mesmos:
Satellite-based augmentation systems (SBAS), such as EGNOS, complement existing global navigation satellite systems
(GNSS). SBAS compensate for certain disadvantages of GNSS in
terms of accuracy, integrity, continuity and availability.
For example, neither the USA’s GPS nor Russia’s GLONASS
meet the operational requirements set by the International Civil
Aviation Organisation (ICAO) for use during the most critical
phases of aircraft flight, in particular final approaches. To solve
it, ICAO decided to standardise several GNSS augmentation systems including SBAS.
The SBAS concept is based on GNSS measurements by accurately-located reference stations deployed across an entire
continent. The GNSS errors are then transferred to a computing
centre, which calculate differential corrections and integrity
messages which are then broadcasted over the continent using
geostationary satellites as an augmentation or overlay of the original GNSS message. SBAS messages are broadcast via geostationary satellites able to cover vast areas.6
Vale a pena realçar alguns aspetos do texto anterior. Em primeiro
lugar, o porquê do desenvolvimento dos SBAS: surgiram para reduzir determinadas limitações dos GNSS. A apresentação de exemplos
ajuda bastante a perceber a importância de determinadas questões, o
texto tem um exemplo para explicar que uma das aplicações práticas
dos SBAS está relacionada com a possibilidade de utilizar os GNSS
existentes pela aviação, mesmo nas situações em que se pretende
uma maior exatidão e confiança no sistema de posicionamento, que
os sinais do GPS ou do GLONASS, por si só, não asseguram. Finalmente, percebemos também o princípio de funcionamento dos SBAS.
Tal como nos sistemas diferenciais clássicos, nos SBAS é necessário
6

https://www.egnos-portal.eu/discover-egnos/about-egnos/what-sbas. Acedido em
30 de dezembro de 2016.
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conhecer os erros que afetam os sinais de GNSS em determinados
pontos da superfície terrestre. Mas existem várias diferenças entre os
diferenciais clássicos e os SBAS. Nestes últimos existe uma «malha»
de estações, espalhadas por uma vasta área, nas quais se medem com
rigor os sinais GNSS. Nos sistemas clássicos, geralmente os cálculos
e a difusão das correções eram feitos a partir das próprias estações diferenciais, tendo um raio de ação relativamente limitado. Nos SBAS,
as correções são transmitidas por satélites, permitindo assim a cobertura de uma área muito mais extensa.
Que sistemas SBAS existem no presente? No portal anteriormente
referido são mencionados os seguintes: EGNOS, que cobre o território
da União Europeia; o WAAS (Wide Area Augmentation System), que
abrange a área dos EUA; e o MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System), que difunde correções sobre o território do Japão.
É igualmente referido que a Índia lançou o GAGAN (GPS and GEO
Augmented Navigation), destinado a cobrir o subcontinente indiano,
que em 2013 a Coreia do Sul anunciou os seus planos para implementar
o seu SBAS e que em 2014 a China fez um anúncio semelhante.
Por outro lado, um outro portal, que funciona como uma «enciclopédia» dedicada à navegação (Navipedia) apresenta uma descrição
mais completa dos vários sistemas SBAS existentes7. Na altura em
que a página foi redigida, no ano de 2011, existiam três SBAS completamente operacionais: WAAS, MSAS e EGNOS; outros três estavam em implementação: GAGAN, SDCM (System for Differential
Corrections and Monitoring), da Rússia e SNAS (Satellite Navigation
Augmentation System), chinês. Decorriam ainda estudos de viabilidade no sentido de implementar outros sistemas: SACCSA (Soluciόn de
Aumentaciόn para Caribe, Centro y Sudamérica), que como o nome
indica seria dedicado à América Central e do Sul; assim como sistemas SBAS na Malásia, em África e na Coreia do Sul. Curiosamente,
este último país, de pequena dimensão, encontra-se entre a China e
o Japão, estando portanto dentro da área de cobertura dos sistemas
desses dois países, sistemas esses que garantiam os padrões de qualidade dos sinais, mesmo em território coreano. Apesar disso, a Coreia
decidiu avançar com o seu sistema próprio.
7

http://www.navipedia.net/index.php/Other_SBAS. Acedido em 30 de dezembro
de 2016.
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Figura 1 - Áreas de cobertura de alguns sistemas SBAS8

Todos os sistemas SBAS utilizam satélites geoestacionários, garantindo desse modo uma cobertura permanente das áreas abrangidas por
cada um deles. Além disso, todos eles obedecem a determinadas normas
comuns de operação. Por esse motivo, os sistemas são compatíveis, não
existindo interferências mútuas e são interoperáveis, o que significa que
um utilizador com um recetor padrão pode usufruir do mesmo nível de
serviço e de desempenho nas áreas cobertas por qualquer dos sistemas.
Seguidamente serão apresentadas as principais caraterísticas de alguns sistemas SBAS. Com a pesquisa que foi realizada, não foi possível
confirmar o estado de desenvolvimento de todos os sistemas anteriormente indicados. Por essa razão, foram escolhidos aqueles que estão
representados na figura 1, uma vez que na mesma se encontram representadas, além da área de cobertura de cada sistema, as constelações de
satélites utilizadas pelos diferentes sistemas. Tal significa, certamente,
que todos eles já atingiram algum grau de operabilidade. Uma vez que
todos os sistemas seguem mais ou menos os mesmos princípios, não
será repetido o mesmo tipo de informação para todos. Assim, os dois
primeiros, que foram implementados em primeiro lugar, serão apresentados com um pouco mais de detalhe. Os restantes merecerão uma
breve descrição e serão apontadas as caraterísticas peculiares que apresentem e que os possam distinguir dos restantes.

8

Fonte: http://sbas-africa.avantiplc.com/. Acedido em 30 de dezembro de 2016.
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Wide Area Augmentation System (WAAS)
O sistema WAAS começou a ser desenvolvido em 1992, por iniciativa da agência responsável pela aviação nos Estados Unidos, a FAA
(Federal Aviation Agency) e foi especialmente concebido para apoio à
aviação, como é óbvio. Em 2003, o sistema foi declarado operacional e
desde então tem servido para melhorar a segurança de muitos milhares
de voos. De acordo com o portal da FAA9, existem mais de 80 000 utilizadores do WAAS a nível da aviação. O sistema permite a aproximação
em segurança, em todas as condições atmosféricas, a cerca de 3 400
pistas nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A utilização do
WAAS assegura uma qualidade de serviço equivalente ao voo com instrumentos, ILS (Instrument Landing System). A importância do WAAS
tem crescido, devido à desativação de vários dos sistemas clássicos de
guiamento de aeronaves, como o ILS ou o VOR (Very High Frequency
Omni-Directional Ranges) em muitos aeroportos.
O mesmo portal, da FAA, apresenta uma tabela com os valores de
exatidão assegurados pelo GPS e pelo WAAS. Segue-se uma adaptação
dessa tabela:
Exatidão

Requisitos de
Desempenho
exatidão definidos
real do GPS
para o GPS

Requisitos de
Desempenho
exatidão definidos
real do WAAS
para o WAAS

Horizontal 95%

36 m

2,9 m

16 m

0,7 m

Vertical 95%

77 m

4,3 m

4m

1,2 m

O segmento terrestre do WAAS é composto por um conjunto alargado de estações, com diferentes funções:
• Trinta e oito Wide-area Reference Stations (WRS), cobrindo a
área abrangida pelo sistema, distribuídas pela América do Norte
(Canadá, Estados Unidos e México) e também pelo Havai, que
recolhem a informação GPS;
• Três WAAS Master Station (WMS), nas quais é recebida a informação recolhida nas estações WRS, por meios de comunicação terrestre. É nestas estações WMS que são geradas as mensagens com
a informação que permite melhorar a exatidão do posicionamento;
9

https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/waas/benefits/, acedido em 5 de janeiro de 2017.
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• Seis Ground Uplink Stations (GUS), que têm como função transmitir as mensagens geradas nas WMS para os satélites, segmento
espacial, os quais retransmitem as mensagens que são depois recebidas pelos utilizadores do sistema;
• Finalmente, existem dois Operational Control Centers (OCC)
que servem para avaliar o desempenho do sistema e para realizar
as necessárias operações de manutenção preventiva e corretiva.
O segmento espacial é composto por satélites de comunicações,
geoestacionários. O sistema começou por usar espaço alugado em dois
satélites usados pelo INMARSAT. Estes satélites deixaram de transmitir sinais de WAAS em 2007. Nessa altura, foram contratados serviços noutros dois satélites, que tinham sido lançados em 2005, Telesat’s
Anik F1R e Intelsat’s Galaxy 15. Mais tarde, foi igualmente alugado
mais um satélite, Inmarsat-4 F3, que entre março e novembro de 2010
apenas transmitiu sinais de teste, mas que posteriormente passou também a transmitir sinais de navegação. As mensagens com as correções
têm um formato similar aos sinais do GPS, permitindo saber também a
distância ao satélite emissor, aumentando assim o número de satélites
que podem ser usados para determinar a posição.
O segmento do utilizador inclui todos os equipamentos que recebem
simultaneamente sinais GPS e WAAS. No mesmo são recebidas correções
de dois tipos diferentes: rápido e lento. Ao ser estabelecido o equipamento
começa por utilizar as correções rápidas para obter uma posição, tal como
nos equipamentos GPS usuais. Quando a posição está determinada, passam
a usar-se as correções lentas, para melhorar a exatidão da mesma. Embora
seja possível atualizar as correções lentas de minuto a minuto, a variação
das mesmas não é tão frequente. Por esse motivo, basta atualizar as mesmas a cada dois minutos, sendo consideradas válidas durante seis minutos.

European Geostationary Navigation
Overlay Service (EGNOS)
O desenvolvimento do EGNOS resultou de um acordo envolvendo
três entidades: a Agência Espacial Europeia (European Space Agency
– ESA), a Comissão Europeia e a Eurocontrol (Organização Europeia
para a Segurança da Navegação Aérea). EGNOS foi a primeira iniciativa europeia no âmbito dos sistemas de navegação por satélite, podendo
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ser considerado como um precursor do GALILEO, sendo ambos presentemente geridos pela Comissão Europeia.
A infraestrutura do sistema EGNOS é bastante semelhante à do
WAAS, como obviamente seria de esperar, embora sejam usadas designações diferentes para as diferentes componentes do segmento terrestre:
• Trinta e nove Ranging Integrity Monitoring Station (RIMS), que
determinam os erros dos sinais GPS. A configuração inicial previa trinta e quatro estações, na sua maioria na Europa, incluindo
a Federação Russa, e Norte de África, embora estivessem igualmente previstas uma estação em cada um dos seguintes locais:
Guiana Francesa, Canadá, África do Sul e Japão ou Singapura.
Destas, mais afastadas da Europa, apenas a última não se concretizou. A rede de estações tem-se estendido de modo a incrementar o número das que se localizam no Norte de África. Portugal
tem três destas estações, em Lisboa, Madeira e Açores.
• Seis Navigation Land Earth Stations (NLES), que servem para
transmitir, para os satélites do segmento espacial, as correções calculadas. Destas, duas estão localizadas no Reino Unido, duas em
Itália, uma em França e uma na Espanha. Cada um dos três satélites
recebe informações enviadas por um par de estações. A configuração inicial era um pouco diferente, prevendo uma NLES em Sintra.
• Quatro Mission Control Centres (MCC), situados na Alemanha,
no Reino Unido, em Itália e na Espanha. Todo o sistema EGNOS
é controlado através da Central Control Facility (CCF), existindo
uma em cada MCC, guarnecidas permanentemente. Cada um dos
MCC integra igualmente um módulo fundamental do sistema, a
Central Processing Facility (CPF), na qual se processa a informação, para calcular as correções a aplicar.
O segmento espacial tem três satélites geoestacionários (dois satélites Inmarsat III e IV e um satélite SES ASTRA GEO SES-5), que
transmitem informação que é utilizada por todos aqueles que integram
o segmento de utilizador. Uma vez que o sinal de EGNOS é baseado em
GPS, não são necessários equipamentos muito diferentes dos normais
recetores de GPS. Muitos dos recetores GPS disponíveis no mercado
permitem igualmente o processamento dos sinais do EGNOS.
O facto de os elementos que integram o EGNOS se encontrarem
dispersos por uma vasta área geográfica levou à criação de uma com-
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panhia que coordena o sistema, de uma forma centralizada, European
Satellite Services Provider (ESSP). Fundada em 4 de abril de 2001, tem
como membros as empresas prestadoras de serviços de navegação aérea dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal,
Reino Unido e Suíça.

SBAS-Africa
A implementação de sistemas SBAS que cubram, total ou parcialmente, o continente africano, tem conhecido diferentes abordagens. Em
2010, numa reunião no âmbito da cooperação entre a União Europeia e
África, foi decidido que a análise deste assunto deveria ser prioritária.
Recentemente foi constituído um consórcio, MAGNIFIC, no âmbito do
quadro comunitário H2020, destinado a desenvolver as ações necessárias para a sua implementação. O objetivo principal é estender a difusão
do sinal do EGNOS para o continente africano. O processo será relativamente simples, uma vez que os satélites que difundem estes sinais
são perfeitamente visíveis em África, bastando para tal criar uma rede
de estações RIMS que cobrissem o continente africano.
No entanto, existe já um sistema SBAS operacional que cobre uma
pequena área na parte sul do continente. Com a designação SBAS-Africa,
resulta de um programa financiado pela United Kingdom Space Agency
(UKSA), através da iniciativa International Partnerships Space Programme (IPSP). A fase inicial do projeto, que decorreu entre fevereiro de 2015
e março de 2016, numa parceria com a South African National Space
Agency (SANSA), permitiu a cobertura de sinal SBAS sobre a África do
Sul. Curiosamente, a agência sul-africana, SANSA, também está envolvida no projeto de extensão do EGNOS ao continente africano.
Este projeto é liderado pela Avanti Communications, uma operadora de satélites, com sede em Londres, que tem diversos projetos dirigidos ao continente africano, no âmbito da educação, da telemedicina
e da navegação, entre outros. Os parceiros do SBAS-Africa incluem
diversas empresas, a Universidade de Bath, no Reino Unido e o Council
for Scientific and Industrial Research (CSIR), do Gana.
A arquitetura do sistema é semelhante à dos restantes sistemas
SBAS:
• Existem dezoito Ground Monitoring Stations (GMS), que abrangem a área de cobertura do sistema, essencialmente a África do
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Sul. No futuro serão criadas mais oito GMS, de modo a que o
sistema seja estendido aos estados que integram a Southern African Development Community (SADC), que é uma comunidade
de quinze países da parte sul do continente africano. Os valores
recolhidos nas GMS são transmitidos através do satélite HYLAS
2, operado pela Avanti Communications, para um servidor existente na Avanti Communications Gateway Earth Station, localizada em Goonhilly, no Reino Unido.
• A Navigation Processing Facility (NPF), também localizada em
Goonhilly, usa a informação recolhida nas GMS e calcula as correções a aplicar, para aumentar a exatidão dos sistemas de posicionamento.
• Ground Uplink Station (GUS), localizada em Makarios, Chipre,
transmite as correções para o satélite ARTEMIS, que difunde os
sinais de SBAS para a respetiva área de operação. De notar que
tanto a GUS como este satélite são também operados pela Avanti
Communications, o que implica que praticamente toda a infraestrutura de processamento da informação esteja ligada a esta
operadora.

System for Differential Corrections
and Monitoring (SDCM)
Sistema SBAS russo. Semelhante aos restantes. O segmento terrestre é constituído por dezanove estações em território russo e mais cinco
no exterior, uma na Ucrânia, uma no Casaquistão e três na Antártida. O
segmento espacial é composto por três satélites, Luch-5, Luch-5A e Luch-5B; lançados entre 2011 e 2014, que permite a cobertura de todo o território russo. A central de controlo do sistema encontra-se em Moscovo.
Os objetivos do SDCM são: monitorizar a integridade dos sistemas GPS e GLONASS, fornecer correções diferenciais para os satélites
GLONASS e fazer a análise posterior do desempenho do GLONASS.
A exatidão do posicionamento assegurada pelo sistema SDCM será da
ordem de 1 a 1,5 metros no plano horizontal e de 2 a 3 metros no vertical. Existe igualmente a intenção de oferecer uma exatidão da ordem
de alguns centímetros num raio de duzentos quilómetros das estações
de referência.
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GPS Aided Geo Augmented Navigation
system (GAGAN)
Em agosto de 2001, foi estabelecido um acordo entre duas agências indianas, a Airports Authority of India (AAI) e a Indian Space
Research Organization (ISRO) para desenvolvimento do sistema GAGAN. O plano de desenvolvimento do sistema iniciou-se com uma fase
de demonstração da viabilidade do sistema, Technology Demonstration
System (TDS). Esta foi concluída em agosto de 2007 e na mesma recorreu-se ao satélite INMARSAT 4F1.
Em abril de 2010 foi lançado o primeiro satélite destinado a transmitir os sinais operacionais do sistema GAGAN, o GSAT-4. Infelizmente o satélite nunca atingiu a sua órbita normal, por falha na fase
final do voo do Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV Mk
II), de origem indiana. Em maio de 2011 foi colocado em órbita o satélite GSAT-8, usando um lançador Ariane-V, lançado da Guiana Francesa
e em setembro de 2011 foi a vez do GSAT-10, lançado também por um
foguetão Ariane-V. A constelação ficou completa com o lançamento do
GSAT-15, em 10 de novembro de 2015.
Antes do lançamento do último satélite já tinham sido concluídos
os testes de estabilidade do sistema, em junho de 2013. Em 30 de dezembro desse mesmo ano, o sistema foi certificado pelo Director General of Civil Aviation (DGCA).
A arquitetura do sistema compreende: quinze estações de referência, que transmitem os dados, através de duas redes de comunicações,
para dois centros de controlo. Nestes são calculadas as correções a introduzir que são transmitidas para os satélites através de três estações.
Os três satélites do segmento espacial difundem as correções para os
utilizadores.
De referir que a Índia está igualmente a desenvolver um sistema
próprio de navegação por satélite. O Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) não terá cobertura global, mas sim regional,
abrangendo o território indiano e espaço circundante. A constelação do
IRNSS é composta por sete satélites, o último dos quais foi lançado em
2016.
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MTSAT Satellite Augmentation 		
System (MSAS)
O MSAS foi um dos primeiros sistemas a ser desenvolvido, tendo
sido considerado operacional em 2007, passando a estar disponível para
a aviação a partir dessa altura. O seu segmento espacial recorre aos
satélites Multifunctional Transport Satellites (MTSAT), operados pelo
Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport e pela Japan
Meteorological Agency (JMA).
O seu segmento terrestre inclui quatro Ground Monitor Station
(GMS), localizadas no Japão, que determinam os erros dos sinais GPS.
Estas enviam os dados recolhidos para duas Master Control Station
(MCS), que calculam as correções a aplicar aos sinais e enviam as mesmas para os satélites. O sistema tem ainda duas Monitor and Ranging
Station (MRS), no Havai e na Austrália, cuja principal função é determinar os parâmetros corretos das órbitas dos satélites MTSAT, mas que
servem igualmente como GMS.
Em jeito de conclusão pode afirmar-se que a principal impulsionadora do desenvolvimento dos sistemas SBAS foi a atividade aeronáutica. Todos os sistemas existentes, e aqueles que eventualmente possam
vir a ser implementados, resultaram de iniciativas de entidades ligadas
à navegação aérea e os principais utilizadores destes sistemas são as
companhias aéreas e os organismos ligados à segurança aeronáutica.
No entanto, os serviços disponibilizados por estes sistemas podem ser
utilizados para outros fins, nomeadamente a gestão de frotas de transporte terrestre ou a agricultura de precisão, assim como na geodesia.
No campo marítimo, que é o que mais nos interessa, podem servir para
navegação de precisão, em águas restritas, o posicionamento de plataformas petrolíferas no mar e para utilização nos levantamentos hidrográficos.
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Ciberdefesa
- O núcleo CIRC da Marinha
1. Introdução
Durante os anos 60, no apogeu da guerra fria, o Departamento de
Defesa norte-americano avançou com a ideia de que seria fundamental
criar uma rede de informação (dados) capaz de sobreviver a um ataque
nuclear, garantindo as comunicações entre os centros críticos de decisão.
Para ter sucesso, esta rede teria de permitir uma comunicação distribuída,
com vários centros de processamento interligados entre si. Nasceu assim
a ARPANET, a primeira rede baseada em packet switching1.
1

	O packet switching viria a consolidar-se mais tarde no protocolo TCP/IP, que
ainda hoje é o mais utilizado nas comunicações de dados da internet.
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Esta rede foi evoluindo, muito ligada às universidades americanas,
agregando cada vez mais nós, tendo em 1973 assumido um estatuto internacional, ao ligar pela primeira vez em rede os EUA, o Reino Unido e a
Noruega2. O seu desenvolvimento foi acontecendo sem grandes preocupações de segurança, uma vez que funcionava como uma rede “privada” de
apoio e troca de informação entre organismos bem identificados e conhecidos. Contudo, a expansão verificada na implementação da rede e alguns incidentes de intrusão, provocados essencialmente por estudantes pertencentes a instituições que a utilizavam, levou a que em 1978 fosse ponderada a
implementação de um protocolo de encriptação para as comunicações, que
no entanto não viria a ser implementado por oposição da NSA3.
Durante a década de 1980 a internacionalização desta rede e a utilização desta infraestrutura de comunicações por um número cada vez
maior de entidades públicas e privadas, agora já baseada no protocolo
TCP/IP, conduz ao nascimento de uma rede global, a Internet. O ritmo de
crescimento desta rede é avassalador e a exploração do seu enorme potencial económico como rede de comunicações tem como consequência
a adesão de um grande número de empresas. Tal facto leva, em 1988, o
estudante Robert Morris da Universidade de Cornell a desenvolver um
trabalho universitário com o objetivo de medir o “tamanho” da Internet.
Na sequência desse trabalho, foi desenvolvido um código, que se instalava numa máquina ligada à rede, com o objetivo de quantificar o número
de utilizadores. Em termos práticos, este código depois de instalado e
de entrar em execução deveria atualizar um contador e posteriormente
replicar-se para as máquinas seguintes, onde o processo se repetiria. O
programa que ficou conhecido como “Morris worm”4 não tinha qualquer
intenção maliciosa, no entanto, um defeito no código, fazia com que este
ao chegar a uma nova máquina não validasse a eventual existência de
uma cópia já em processamento, reiniciando todo o processo e acabando
por consumir enormes quantidades de recursos da máquina, ficando esta
2

	Em 1973 ARPANET estabeleceu pela primeira vez uma ligação transatlântica
com a University College em Londres (Reino Unido) e com o Royal Radar Establishment na Noruega (Bruce Kogut in “The Global Internet economy”).

3

NSA – National Security Agency, agência nacional norte americana responsável
pelos serviços de inteligência e de garantia da informação (Information Assurance).

4

Worm – Código de malware que contém em si toda a informação para se executar,
replicar e propagar através das redes.
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cada vez mais lenta, acabando muitas dessas máquinas por ficar inoperativas até que fossem reiniciadas. A pretensão de Morris de que este trabalho fosse executado de forma transparente para os utilizadores, e devido
à não existência de quaisquer barreiras de segurança nas comunicações,
levaram a que este worm tivesse um enorme impacto a nível mundial,
tendo paralisado vários sistemas informáticos, afetando organismos do
Estado, universidades, empresas e outras entidades ligadas em rede. Para
além das graves consequências económicas verificadas, este incidente
veio expor a necessidade de existir um órgão ou entidade a nível estatal
que permitisse coordenar a resposta a incidentes de natureza informática.
Tal veio a acontecer em 1988, quando a agência federal norte americana
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), com a colaboração do Instituto de Engenharia do Software da Universidade de Carnegie Mellon, cria o Centro de Coordenação para a Resposta de Emergência
a Incidentes com Computadores (CERT/CC)5.
O crescimento desta rede global e a evolução para uma sociedade em
rede que deu origem a um novo domínio, o ciberespaço, que se constitui
como uma infraestrutura de comunicações e como uma rede de suporte à
função de comando e controlo de outras infraestruturas, muitas das quais
responsáveis por assegurar serviços críticos à sociedade, tornaram clara a
importância e a necessidade de existir uma capacidade de resposta a incidentes de segurança informática ao nível dos centros superiores de decisão dos Estados e das Organizações. Reforça essa ideia o facto deste tipo
de incidentes serem considerados, na maioria das vezes, incidentes de
segurança da informação graves, pois em última análise comprometem
a qualidade da informação, ou seja a sua confidencialidade, integridade
e disponibilidade, atributos imprescindíveis para que a mesma possa ser
utilizada de forma confiável pelos decisores.
Após esta pequena introdução, em que foram descritas muito resumidamente as causas que levaram à criação do primeiro organismo
responsável pela coordenação de resposta a incidentes de natureza informática, iremos abordar a evolução desta capacidade na OTAN6, em
Portugal ao nível das estruturas civis, nas Forças Armadas e, em maior
detalhe, na Marinha.

5
6

CERT/CC – Computer Emergency Response Team / Coordination Center.
	Organização do Tratado do Atlântico Norte.
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2. A resposta a incidentes de segurança
na OTAN
As potencialidades da rede global, como meio de comunicação
ubíquo, foram também rapidamente percecionadas no meio militar,
que o passou a utilizar inicialmente como um meio de comunicação
e divulgação institucional, tendo depois evoluído para a sua utilização
como uma importante infraestrutura de apoio ao comando e controlo de
operações militares.
A primeira ocorrência de incidentes de segurança informática,
relacionados com operações militares, remonta ao ano de 1999. Durante a guerra com a ex-Jugoslávia, na sequência de uma campanha
de bombardeamento da OTAN à Sérvia, como medida de pressão para
que estas forças abandonassem o Kosovo, grupos de hackers como os
Black Hand (sérvios) e a Hacker Brigade (russos) tornaram-se famosos
ao provocarem uma série de ciberincidentes contra a OTAN, incluindo ataques de defacement7 à página na internet do Quartel-general do
Comando Aliado Supremo na Europa8 e vários outros ataques, também
de defacement, ao sítio do Departamento de Defesa Norte Americano,
da Força Aérea, da Marinha, dos Fuzileiros e do Exército, também na
internet. Estas ocorrências demonstraram à Aliança que esta não estava
preparada para responder de forma rápida a este tipo de ataques.
Na cimeira de Praga em 2002, a OTAN, pela primeira vez, assume
claramente a opção estratégica de fortalecer as capacidades da Aliança
na defesa contra os ciberataques, materializando-a na implementação
de uma capacidade inicial de operação para a resposta a incidentes de
segurança informática da OTAN (NCIRC)9. Atualmente, com a sua
estrutura plenamente implementada, o NCIRC monitoriza e apoia as
estruturas de rede da Aliança, que inclui 28 países membros e mais de
120 estruturas civis e militares que se interligam e comunicam entre
si. Como podemos ver na figura 1, o NCIRC apresenta uma estrutura

7

Defacement – Ataque cibernético que altera o conteúdo de uma página web para
servir as intenções do atacante, e.g.: falsa informação, ataque reputacional, outros.

8

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/cyber-attacks-against-natothen-and-now

9

NCIRC – NATO Computer Incident Response Capability
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que se baseia fortemente na coordenação de várias entidades existentes,
com as suas próprias capacidades implementadas, de natureza diversa,
com vista a estabelecer-se como uma referência para todas as organizações e agências da Aliança, no que se refere à capacidade de resposta
a incidentes de segurança da informação nas suas redes e na deteção e
mitigação de vulnerabilidades10.

	
  
Figura 1 - Estrutura de gestão do NATO CIRC (baseado em NATO, 200211)

A cimeira da OTAN de 2010 em Lisboa, representa o assumir inequívoco por parte da Aliança da importância do Ciberespaço e das ciberameaças, como uma dimensão a ter em consideração “de modo a
garantir à OTAN o acesso autónomo e permanente ao ciberespaço e a
integridade dos seus sistemas críticos (…)”12. De modo a melhorar a
capacidade de detetar, avaliar, prevenir, defender e recuperar em caso
de um ciberataque, a Aliança apontou como objetivo que o NCIRC atingisse a sua capacidade final de operação em 2012, garantindo assim
10

	NATO, NCIRC - Concept of Operations (AC/322-N/0797), 2002.

11

NATO Computer Incident Response Capability (AC/322-D/0056), 2002.

12

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm#cyber
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de forma centralizada a proteção do ciberespaço utilizado por todos os
organismos da OTAN. Na cimeira é ainda declarada a intenção de, caso
solicitado, prestar apoio às nações aliadas através da partilha de informação, de cooperação, bem como colaborar com entidades externas,
como as Nações Unidas ou a União Europeia, na avaliação do risco e
na resolução de incidentes no Ciberespaço.
Em 2014, na cimeira da OTAN em Gales, a Aliança reconhece as
ameaças emergentes do Ciberespaço e assume a responsabilidade de
defesa das suas próprias redes, garantindo a solidariedade para com os
aliados, mas não descartando destes a responsabilidade de cada estado
ter de possuir uma capacidade própria de proteção das suas redes nacionais. No ponto 72 da declaração desta cimeira, a Aliança assume que
a Ciberdefesa é parte integrante de uma defesa coletiva. No caso de um
ciberataque a um estado membro, que coloque em causa a “prosperidade,
a segurança e estabilidade” desse estado ou das relações Euro-atlânticas,
este poderá evocar o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, levando
a que o ataque seja considerado como sendo dirigido a toda a Aliança,
sendo esta ação analisada caso a caso13.
Nesta cimeira a OTAN assume como prioridade o investimento na
melhoria da Cibersegurança das redes nacionais dos estados membros,
pois estas são parte integrante das infraestruturas de rede utilizadas pela
Aliança. Aposta também na integração da Ciberdefesa nas operações militares e no desenvolvimento das ações de educação e treino, aprofundando as parcerias com a União Europeia e a Indústria, aproveitando as
inovações tecnológicas e o conhecimento especializado do setor privado,
de modo a atingir os objetivos de uma melhorada política de Ciberdefesa.
Na cimeira de Varsóvia em 2016, a Aliança assume claramente
que “a Ciberdefesa é parte integrante das tarefas de defesa coletiva da
OTAN”, reforçando as conclusões da cimeira de Gales sobre o mandato
recebido para a inclusão da Ciberdefesa nas obrigações de defesa coletiva, “reconhecendo o ciberespaço como um domínio de operações no
qual a OTAN tem de ter uma capacidade efetiva de defesa própria, tal
como tem no mar, na terra e no ar”14. Nesta cimeira foi igualmente assumida pelas nações a responsabilidade e a prioridade de investimento
13

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease

14

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
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na melhoria da Ciberdefesa das redes nacionais e das infraestruturas,
de modo a garantir uma efetiva capacidade de resposta a ciberataques,
contribuindo assim para ciberdefesa da OTAN. Mais uma vez são reforçadas as intenções de colaboração e partilha de informação, nomeadamente ao nível do conhecimento situacional do ciberespaço com a
União Europeia, com a Indústria e a Academia, através de Technical
Arrangements, como contributos para “uma melhor prevenção e resposta a Ciberataques”.

3. Portugal
A edificação de uma capacidade de Cibersegurança a nível nacional é
da responsabilidade do Estado português, tendo o governo decidido criar
o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) através do Decreto-lei n.º
69/2014, de 9 de maio. Este Centro, na dependência direta da Autoridade
Nacional de Segurança, tem por “missão contribuir para que Portugal
use o ciberespaço de uma forma mais livre, confiável e segura e as suas
competências não devem prejudicar as atribuições e competências legalmente cometidas a outras entidades públicas em matéria de segurança do
ciberespaço, nomeadamente no que respeita a infraestruturas críticas e à
integridade das redes e serviços, devendo ser exercidas em coordenação
com essas entidades”15. O CNCS é assim o órgão do Estado que deve
atuar como coordenador da “resposta operacional a ciberataques, a um
desenvolvimento das sinergias nacionais e a uma intensificação da cooperação nacional, europeia e internacional neste domínio”.
Em 2015 o governo definiu a estratégia nacional de Segurança do
Ciberespaço, tendo sido apresentados como objetivos estratégicos a
promoção de “uma utilização consciente, livre, segura e eficiente do
ciberespaço”, a proteção “dos direitos fundamentais, a liberdade de
expressão, os dados pessoais e a privacidade dos cidadãos”, o fortalecimento da “segurança do ciberespaço, das infraestruturas críticas e
dos serviços vitais nacionais” e a afirmação do “ciberespaço como um
domínio de desenvolvimento económico e de inovação”16. De acordo
15

	Instalação do Centro Nacional Cibersegurança, DR, 1.ª série — N.º 89 — 9 de
maio de 2014.

16

	Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, DR, 1ª série, nº113, 12 de
junho 2015.

788

anais do clube militar naval

com essa estratégia, a capacidade de resposta a incidentes assenta num
conceito de gestão distribuída, em que a partilha de informação entre
as entidades que constituem a comunidade de interesse é fundamental,
sendo esta capacidade operacionalizada através de equipas próprias de
resposta a incidentes de segurança, os Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

4. Forças Armadas
Como vimos anteriormente, a OTAN tem vindo, desde 2002, a fomentar o desenvolvimento nos Estados membros de capacidades de resposta a incidentes de segurança, assumindo na cimeira de Varsóvia em
2016 que o Ciberespaço representa um novo domínio para as operações
militares, numa perspetiva de conduzir neste, operações de Ciberdefesa17.
Seguindo as recomendações da OTAN, reforçadas na cimeira de Gales em 2014, que cada país deve desenvolver uma capacidade própria de
defesa das suas redes informáticas, através da prevenção, capacidade de
deteção, resiliência e recuperação, o ministro da Defesa Nacional fez publicar o Despacho n.º 13692/2013, de 28 de outubro, com a diretiva para a
“Orientação Política para a Ciberdefesa”, na qual é definida a estrutura de
defesa nacional do ciberespaço, operacionalizada através de um Centro
de Ciberdefesa, na dependência do CEMGFA, constituindo-se este como
“o órgão responsável pela condução de operações no ciberespaço e pela
resposta a incidentes informáticos e ciberataques, com responsabilidades
de coordenação, operacional e técnica.” De acordo com o referido despacho ministerial, compete ainda a este órgão garantir “a defesa contra
as ameaças cibernéticas” incluindo o “reforço da proteção das redes, a
monitorização e análise dos padrões de tráfego, a deteção precoce de ataques e a resposta aos mesmos, envolvendo para esse efeito, sempre que
necessário, a condução de operações no ciberespaço”18.
17

	As operações de ciberdefesa dividem-se em Exploração de Redes de Computadores (permitem conhecer e compreender o que está a acontecer no ciberespaço),
Defesa das Redes de Computadores (permite ter os meios para proteger ativamente
os Sistemas de Informação e Comunicações) e as de Ataque através de Redes de
Computadores (operações no ciberespaço de cariz essencialmente militar que têm
por objetivo a disrupção, a negação, a degradação ou mesmo a destruição dos
sistemas de informação do inimigo) (JP-3-12R, Cyberspace Operations, 2013).

18

	Despacho n.º 13692/2013. D.R. n.º 208, Série II de 2013-10-28.
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5. O Centro de Ciberdefesa
O Centro de Ciberdefesa (CCD) é o órgão militar a quem compete dirigir e coordenar a capacidade de ciberdefesa nacional de acordo
com as orientações políticas definidas para a Ciberdefesa. No referente
à Capacidade de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação
compete ao CCD dirigir e “assegurar a capacidade permanente de deteção, resposta e recuperação de ciberincidentes”, bem como efetuar a
análise forense dos mesmos19. Esta capacidade resulta de um trabalho
colaborativo entre o CCD e os Núcleos de Computer Incident Response
Capability (CIRC) dos Ramos das Forças Armadas e do EMGFA. O
EMGFA e cada um dos Ramos possui o seu Núcleo CIRC para atuar localmente ao nível da cibersegurança e da ciberdefesa, sendo estas
atividades executadas de forma integrada entre os Núcleos sob coordenação do CCD. Sendo a partilha de informação um requisito crítico
para o sucesso das ações de Cibersegurança e de Ciberdefesa, compete
ao CCD assegurar a partilha de informação estratégica com entidades
externas, como sejam o NATO CIRC, o Centro Nacional de Cibersegurança ou os CSIRT20 de outras entidades. Na figura 2 podemos observar
uma representação gráfica das relações e fluxos de informação do CCD.

Figura 2 – Relações de interoperabilidade do CCD (autor, 2015)

19
20

	Decreto regulamentar, Diário da República n.º 148/2015, Série I de 2015-07-31.
CSIRT – Computer Security Incident Response Team
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6. A Marinha e a edificação do Núcleo
CIRC
A Marinha possui implementada desde 2012 uma capacidade de
resposta a incidentes de segurança da informação (CRISI). Esta estrutura foi operacionalizada fundamentalmente pela Direção de Tecnologias
de Informação e Comunicações (DITIC), que disponibiliza um Grupo
Técnico de Resposta Avançada para a resolução de Incidentes e pelo
Centro de Comunicações, Dados e Cifra da Marinha (CCDCM), que
recorrendo da sua capacidade H2421 assegura a monitorização permanente da plataforma de deteção de incidentes, através de um Grupo de
Resposta Imediata. Esta capacidade é coordenada pela Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada (EMA) e é operada localmente nas Unidades, Estabelecimentos e Organismos da Marinha (UEO),
através dos seus Administradores de Domínio do Utilizador (ADU) e
Administradores de Segurança de Domínio do Utilizador (ASDU)22.
Reconhecendo a importância da capacidade de segurança da informação no Ciberespaço, a Marinha atribuiu à Superintendência das Tecnologias da Informação (STI), Órgão Central de Administração e Direção (OCAD) da Marinha, a responsabilidade por “definir a arquitetura de
segurança do ciberespaço controlado pela Marinha e dirigir os serviços
destinados a garantir a segurança e defesa desse espaço, em articulação
com as demais estruturas da Marinha e com o Centro de Ciberdefesa;”23.
Compete pois à STI a gestão, operação e manutenção da estrutura de
segurança e defesa do ciberespaço e da informação, devendo assegurar através do Núcleo CIRC, a capacidade de resposta a incidentes no
ciberespaço e de segurança da informação na Marinha. Assim, a STI é
responsável por “assegurar a existência de processos e de tecnologias
que, num contexto de gestão de risco e no âmbito da autoridade técnica
de que dispõe, garantam o adequado nível de segurança da informação
e de cibersegurança;”24, competindo à DITIC como Órgão de Direção
21

	O CCDCM assegura um serviço em permanência por turnos de 24 horas x 7 dias.

22

Para efeitos doutrinários a CRISI encontra-se enquadrada pela publicação PCA16.

23

	Decreto Regulamentar n.º 10/2015, Diário da República, 1.ª série - N.º 148 - 31
de julho de 2015.

24

	Diretiva Setorial da Superintendência das Tecnologias de Informação e Comunicações, 2015.
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Técnica (ODT) que superintende as Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC), “Gerir, operar e manter a estrutura de segurança e defesa
do ciberespaço e da informação na Marinha, assegurando a capacidade
de resposta a incidentes no ciberespaço e de segurança da informação
(CIRC) na Marinha, através de equipas próprias de combate às ameaças
em computadores e em infraestruturas de redes (CERT ou CSIRT), devendo dispor para o efeito de processos e tecnologias que assegurem o
adequado nível de segurança num contexto de gestão de risco;”25.

6.1. Missão do Núcleo CIRC
De modo a cumprir os objetivos definidos pela gestão superior da
Marinha, no referente à segurança da informação no seu ciberespaço,
bem como às suas responsabilidades no contributo para ciberdefesa
e cibersegurança nacional em articulação com o CCD, foi aprovada
a criação do Núcleo de Resposta a Incidentes de Segurança (Núcleo
CIRC) na estrutura da DITIC26, tendo a edificação desta capacidade decorrido no âmbito da edificação da capacidade de ciberdefesa nacional
liderado pelo EMGFA, que tem vindo a suportar uma parcela significativa dos custos associados a edificação desta capacidade.
O Núcleo CIRC da Marinha tem por missão garantir uma efetiva
capacidade de resposta a incidentes de segurança da informação e a defesa do ciberespaço da Marinha, em particular no “apoio direto e de proximidade à componente operacional”27, contribuindo ativamente para o
conhecimento situacional do ciberespaço da Marinha e da Defesa Nacional. Para tal dispõe e opera um conjunto de meios técnicos materializados em sistemas de segurança e de controlo dos fluxos da informação no
ciberespaço da Marinha. Em termos técnicos, é responsável por fazer a
recolha de prova e realizar ações de investigação forense dos incidentes
de segurança verificados no Ciberespaço da Marinha, colaborando com
as autoridades nacionais sempre que solicitado e autorizado.

25

	Decreto Regulamentar n.º 10/2015, Diário da República, 1.ª série - N.º 148 - 31
de julho de 2015.

26

	Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 50/2016, de 10 de
maio, que aprova o Regulamento Interno da DITIC.

27

	Idem.
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Contribui também para o esforço conjunto da Defesa neste âmbito, colaborando ativamente e de forma integrada com o CCD e com
os Núcleos CIRC dos outros Ramos e do EMGFA, através da partilha de informação estratégica relevante para a proteção e resposta
defensiva da informação e dos sistemas que a processam, participando igualmente em exercícios nacionais e internacionais de natureza
cibernética.
Consciente da importância da comunicação, o Núcleo CIRC estabeleceu internamente “uma estratégia de comunicação com a comunidade de gestores e utilizadores dos sistemas de informação, através
da manutenção de conteúdos e de recomendações de segurança e publicação regular de alertas e boletins informativos.”28, estratégia que
se considera essencial para o desenvolvimento de uma consciência de
segurança nos utilizadores dos sistemas de informação da Marinha.

6.2. Estrutura e dependência funcional e operacional
Tendo em vista o cumprimento da sua missão, o Núcleo CIRC da
Marinha está estruturado em três níveis, estabelecidos de acordo com
a capacidade técnica requerida para intervir na resposta aos incidentes
de segurança da informação, enquadrados por um nível superior de
coordenação.
O Coordenador do Núcleo é o elemento responsável por garantir
o seu normal funcionamento, acompanhando o desempenho e atuação
do mesmo na resposta a incidentes e planeando a realização das várias atividades de acordo com a sua missão, nomeadamente ao nível
da operação, gestão e formação do pessoal. O Coordenador garante
ainda os processos de comunicação do Núcleo com a comunidade de
utilizadores, através da publicação/divulgação de eventos e notícias
de segurança, quer na página da CRISI na Intranet da Marinha, quer
através da publicação periódica de um boletim informativo ou de notificações/alertas de segurança.
O nível técnico mais elevado é representado pelos elementos que
desempenham as funções de Analista Forense. Estes têm por principal
função intervir na investigação dos incidentes, sempre que esta exige

28

Ibidem.
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um conhecimento técnico mais profundo. As suas valências técnicas
permitem-lhe fazer um estudo detalhado, recorrendo a análise forense
na área de redes e sistemas de informação, analisando as vulnerabilidades que permitiram a ocorrência do incidente, e propor ações
de mitigação para a correção dessas vulnerabilidades, sejam estas de
natureza estritamente técnica ou ao nível dos processos. Ao Analista
Forense compete também prestar apoio e validar as ações do nível
técnico inferior, e ainda colaborar com o Coordenador na análise e
elaboração de propostas aos níveis superiores da organização, com o
objetivo de edificar ou rever os processos e procedimentos doutrinários estabelecidos ou a estabelecer.
O Gestor de Incidentes corresponde ao nível técnico intermédio,
sendo a sua principal função fazer uma primeira triagem dos vários
eventos de segurança, analisá-los, e escalar os mesmos para incidente
sempre que tal se justifique. O Gestor de Incidentes tem a capacidade
técnica de executar as primeiras medidas de mitigação, solucionando
a maioria dos incidentes verificados. No entanto deve solicitar apoio
ao Analista Forense para a resolução de um incidente, sempre que este
tenha um grau de complexidade superior ou para análise de vulnerabilidades nos sistemas de informação de suporte à rede de comunicações e serviços da Marinha.
Os Monitores de Incidentes, que integram o nível técnico mais
baixo, são os elementos que têm por função a monitorização dos
eventos nas plataformas de segurança, na plataforma de correlação
de eventos e a receção das notificações que tenham origem na comunidade constituinte (notificações recebidas por correio eletrónico, via
plataforma web, telefone ou outras). Todos os eventos detetados e notificações recebidas devem ser registados na plataforma de gestão de
incidentes, devendo esta ser alimentada com o máximo de informação
existente.
Hierarquicamente o Núcleo CIRC está diretamente dependente
da Direção da DITIC (ver figura 3), de modo a garantir que a sua
operação seja totalmente autónoma e independente das diferentes divisões técnicas, assegurando-se desta forma a separação de funções
na área da segurança e da administração de sistemas.
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Figura 3 – Posicionamento hierárquico do Núcleo CIRC
na estrutura da DITIC29

Relativamente à dependência operacional, o Plano de Edificação
da Capacidade de Ciberdefesa Nacional30 estabelece que, num quadro
de condução de operações no ciberespaço e em situações de resposta
a incidentes graves, onde tenha sido identificada uma ação hostil persistente e com elevado poder destrutivo, os Núcleos CIRC dos Ramos
passam para o Comando Operacional do CEMGFA. Nas restantes situações, enquanto órgãos dos Ramos, mantêm uma ligação permanente e
cooperativa no âmbito da gestão de incidentes na área da ciberdefesa.

6.3. Recursos Humanos e técnicos atribuídos
O processo de edificação do Núcleo CIRC da Marinha ainda não
está concluído, em particular no que respeita à definição e aprovação do
necessário quadro de recursos humanos e das respetivas qualificações.
Idealmente, a capacidade final de operação deve assegurar uma atividade de H24, devendo para tal ser constituído por três oficiais: um oficial
superior como coordenador e dois oficiais subalternos, ou equiparados,
com funções de Analistas Forenses, três sargentos, ou equiparados, que
desempenharão as funções de Gestores de Incidentes e seis praças que,
29

	Adaptado pelo autor de http://intranet.marinha.pt/subportais/STI/DITIC/Paginas/
Organograma.aspx.

30

Plano de Edificação da Capacidade de Ciberdefesa Nacional, versão 1.5, dezembro
de 2013
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através de um regime de turnos, desempenharão as funções de Monitores
de Incidentes. Complementarmente, e em caso de necessidade, “o Núcleo
CIRC é reforçado por técnicos das diferentes áreas tecnológicas, durante
a realização de exercícios na área da cibersegurança e ciberdefesa, nacionais e internacionais, e em situações reais de resposta a incidentes”31.
Os recursos humanos responsáveis pela operação do Núcleo CIRC
devem possuir formação técnica altamente qualificada e específica na
área da Segurança de Informação e de Resposta a Incidentes. Para se ter
uma ideia do nível de qualificações requeridas para o desempenho destas
funções, e tendo por base de referência o Quadro Nacional de Qualificações, que estabelece a correspondência entre os níveis de qualificação e
os resultados da aprendizagem (conhecimento, aptidões e atitudes)32, o
nível de qualificação mínimo que se considera adequado para o desempenho das várias funções anteriormente identificadas, é o seguinte:
• Coordenador: nível 7
• Analistas Forenses: nível 6 (sendo desejável o nível 7)
• Gestores de Incidentes: nível 5
• Monitores de Incidentes: nível 4

6.4. Constrangimentos e desafios
Considerando uma abordagem DOTMLPII33 à edificação da capacidade de resposta a incidentes de segurança da informação, os principais pontos fracos/constrangimentos que se identificam situam-se ao
31

	Diretiva Setorial da Superintendência das Tecnologias de Informação e Comunicações, 2015.

32

	O Diário da República, 1.ª série — N.º 141 — 23 de Julho de 2009 estabelece o
Quadro Nacional de Qualificações de acordo com uma tabela de Conhecimentos,
Aptidões e Atitudes, traduzidos para níveis de educação e formação. No seu anexo
III é estabelecida, entre outros, a correspondência do nível 4 com o 12º ano de
escolaridade, o nível 5 com um nível de formação “pós-secundário não superior
com créditos para o prosseguimento de estudos de nível superior”, o nível 6 com
o grau de licenciatura e o nível 7 com o grau de Mestrado.

33

	Doutrina, Organização, Treino, Material, Liderança, Pessoal, Infraestruturas e
Interoperabilidade (DOTMLPII) refere-se aos componentes básicos da edificação
de uma capacidade operacional, através de uma visão holística das suas várias
dimensões, adaptado pela OTAN a partir do modelo desenvolvido pelo Departamento da Defesa dos EUA (NATO Concept Development and Experimentation
(CD&E) Process MCM-0056/2010).
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nível da Liderança e do Pessoal. Ainda que por diferentes razões, ambas as dimensões assentam essencialmente no fator humano, em que a
existência de recursos altamente qualificados (formação, treino e experiência) é um fator determinante para se assegurar a plena edificação e
operação desta capacidade.
Nestas circunstâncias, o grande desafio que se coloca à Marinha
nesta área, e no imediato, é assegurar a existência de recursos humanos nos seus quadros devidamente qualificados, que permitam suprir
as necessidades identificadas ao nível da operação do Núcleo CIRC,
de modo a que este possa cumprir a sua missão, tendo vindo a assumir um papel cada vez mais importante no garante da continuidade de
processos e serviços e, desta forma, não só assegurar a segurança da
informação no Ciberespaço da Marinha, como também contribuir, efetivamente e de forma cooperativa com o CCD, os Núcleos CIRC dos
outros Ramos e do EMGFA e demais entidades com responsabilidades
nesta área, para o esforço conjunto e coletivo de Ciberdefesa e Cibersegurança nacional. Este desafio é ainda maior se for tido em conta o
facto de que a formação necessária ao desempenho de funções no Núcleo CIRC é necessariamente longa, sendo de prever a necessidade de
ciclos de formação de 1 a 2 anos, de acordo com as diferentes funções
a desempenhar. Considerando a especificidade e o tempo de duração da
formação será de considerar que os recursos alocados a esta capacidade
devam permanecer ligados a estas funções durante um período alargado
de comissão de serviço de modo a ser melhor rentabilizada o investimento efetuado ao nível da formação.

7. Conclusão
A Cibersegurança e a Ciberdefesa têm vindo a assumir uma importância crescente nas cimeiras da OTAN. Prova disso é o facto de ter sido
recentemente reconhecido o Ciberespaço como um 5.º 34 domínio para
a realização de operações militares, tendo a OTAN estabelecido o direito de resposta a agressões cibernéticas a um estado membro, através
da evocação do artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte. Paralelamente,
a OTAN releva a importância do papel de cada Estado neste domínio,
34

	Na realidade a OTAN considera o Ciberespaço apenas como o 4º domínio de
operações, uma vez que exclui o segmento espacial desta classificação.
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em particular a responsabilidade de possuir uma capacidade própria de
intervir no Ciberespaço, reforçando também a ideia de que esta atividade deve resultar de um esforço coletivo e, como tal, deve ser conduzida
de modo cooperativo entre os vários Estados, entidades e agências com
responsabilidades nesta área.
A edificação de uma efetiva Capacidade de Resposta a Incidentes
de Segurança da Informação na Marinha veio responder, não apenas a
uma cada vez maior necessidade operacional, mas também no assumir
das responsabilidades no âmbito dos compromissos com a OTAN pelo
Estado português e no enquadramento da capacidade de Ciberdefesa
nas Forças Armadas, como contributo para a defesa colaborativa.
Através da edificação do Centro Nacional de Cibersegurança, sob
a responsabilidade das autoridades civis (Gabinete Nacional de Segurança), e do Centro de Ciberdefesa, sob responsabilidade militar (Estado-Maior General das Forças Armadas), foram dados passos importantes para responder aos desafios de proteção e garantia do Ciberespaço
nacional. A Marinha através da criação do seu Núcleo CIRC integra a
capacidade de Ciberdefesa das Forças Armadas e garante a Cibersegurança do Ciberespaço da Marinha. A criação deste Núcleo integrado
no ODT, aproveitando todo o trabalho e experiência acumulados desde
2012 com a CRISI, permitiu estabelecer de uma forma célere uma capacidade inicial de operação que se encontra atualmente em produção
plena. No entanto, há ainda algum trabalho a desenvolver para que a
edificação da capacidade operacional final seja efetivamente assegurada e a sua sustentação e evolução possa acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e adequando-se aos desafios cada vez mais complexos na
área da cibersegurança e da ciberdefesa, que se prende, essencialmente,
com a inexistência de quadros qualificados em número suficiente para
assegurar o desenvolvimento, operação e a manutenção desta capacidade, considerada crítica para o funcionamento e a continuidade do negócio das instituições.
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NECROLOGIA
Capitão-de-mar-e-guerra EMQ
Carlos Manuel Sequeira Braga Pimentel
(20-IX-1938 * 23-III-2016)
Após alguns meses de luta com doença insuperável, o Stephen deixou-nos. E, deixou um vazio no
Curso Luís de Camões, para onde transitou em 1961,
na sequência da frequência de um ano no Curso anterior, que dedicou a outras prioridades que não a sua
carreira naval. É-se assim, por vezes, em jovem! –
Mais tarde, demonstra-se que se pode ser um bom oficial da Armada, um excelente camarada, um exemplo na arte de viver e
de conviver, um cidadão preocupado com o contributo da sua Marinha
para um Portugal melhor, um companheiro em que o espírito de humor
supera qualquer pessimismo. E, deixou vazios em alguns camaradas
de outros cursos e de outras gerações, com quem privou, quer na sua
vida profissional, quer no particular, pois era homem de grande espectro
de relacionamento, mesmo na sociedade civil. Por fim, deixou vazios,
através da sua vida, em vários corações femininos que se lhe dedicaram
mas, isso, são outras histórias…
O Eng.º Braga Pimentel alistou-se no Corpo de Alunos da Armada,
entrando para a Escola Naval no dia 1 de Outubro de 1959, integrando
o Curso D. João I. Tendo transitado para o Curso seguinte, conforme o
já referido, foi promovido a Guarda-marinha em 11 de Janeiro de 1964
e efectuou o percurso de oficial da Armada engenheiro maquinista até
atingir o limite de idade como Capitão-de-mar-e-guerra em 20 de Setembro de 1995, passando à situação de reserva, mas ficando a prestar
serviço efectivo no Instituto de Socorros a Náufragos até ao final do
ano de 1996, ocasião em que foi licenciado; passou à reforma em 31 de
Dezembro de 2001.
Das várias situações e diversos cargos que desempenhou ao longo
da sua carreira, destacam-se: uma comissão em Moçambique, embar-
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cado no NRP “Bartolomeu Dias” entre 1964 e 1967; instrutor na Escola de Máquinas, em 1968; regresso ao seu “velho Bartolomeu”, agora
rebaptizado de NRP “S. Cristóvão”, em França, apoiando as futuras
guarnições dos novos navios então construídos em Nantes, como Chefe
do Serviço de Máquinas do navio, que regressou a Portugal em finais de
1969; no NRP “São Gabriel”, de 1969 a 1971, terminando a comissão
como Chefe do Serviço; entre 1971 e 1974 prestou serviço no Gabinete
de Estudos da antiga Direcção-Geral dos Serviços de Fomento Marítimo, onde integrou a formação do Serviço de Combate à Poluição por
Hidrocarbonetos, sendo o seu primeiro Chefe e actuando, por vezes, na
dependência directa do Ministro da Marinha; neste âmbito, efectuou estágios no estrangeiro e representou Portugal em convenções e conferências internacionais; de 1986 a 1991 foi Director da Estação POL Nato
em Ponta Delgada, onde teve ocasião de revitalizar e de dignificar o seu
funcionamento no cumprimento das missões atribuídas; de 1992 a 1995
prestou serviço, sucessivamente, no Gabinete de Gestão do Material e
na Direcção de Infra-estruturas Navais; antes da sua passagem à Reserva, ainda prestou serviço no Instituto Superior Naval de Guerra.
Ao longo da sua carreira, foram-lhe atribuídos vários louvores,
sendo 4 de oficial general e dois de capitão-de-mar-e-guerra, assim
como condecorações, das quais se destacam uma Medalha de Mérito
Militar de 1ª Classe, Cruz Naval de 2ª Classe, Medalha Militar de Comportamento Exemplar – Ouro e a "Defense Meritories Services Medal"
dos EUA, além de outras medalhas comemorativas.
O Eng.º Carlos Braga Pimentel ou, para os seus contemporâneos
de Escola Naval, o Stephen (cognome por si próprio atribuído e que
perdurou até hoje) era uma personagem particular e, até certo ponto,
emblemática, não apenas no nosso Curso, como na geração a que pertencemos. Selectivo nas suas relações e amizades, não deixava de ser
um camarada solidário e generoso para com todos, nunca constando que
tivesse prejudicado alguém para atingir os seus objectivos, pessoais ou
de carreira. Possuidor de elevada auto-estima, nem por isso desleixava
o convívio com quem quer que fosse, contemplando os mais próximos
com réplicas rápidas e sagazes às piadas que lhe eram dirigidas, nunca
se ofendendo até com as mais mordazes. Exímio contador de histórias
vividas, onde pontificavam parte da sua infância e adolescência passadas no Moçambique do seu coração, cativava uma audiência com a
forma empenhada e inteligente com que as narrava. E, caso entre essa
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audiência se contassem elementos femininos, tornava-se um espectáculo pelos pormenores e segundos sentidos que introduzia na narração.
Enfim, uma pessoa que transmitia optimismo no seu acentuado prazer
de conviver e que chegava a ser intolerante para com gente mal disposta. Mas, a vida é assim: não perdoa a quem se ri dela e, ceifa!...
Aos seus familiares mais próximos, designadamente a sua mulher,
Maria João (Jo), companheira de há uns anos e dedicada enfermeira nos
tempos de sua fatal doença, como a seu filho Diogo, os Anais do Clube
Militar Naval e os Camaradas do Curso Luís de Camões apresentam as
mais sinceras condolências e sentimentos de solidariedade.
Até sempre, Stephen!...
C.M.S.
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NECROLOGIA
Capitão-tenente
Carlos Alberto Rosa Garoupa
(23-VIII-1941 * 24-VIII-2016)
Foi com enorme mágoa que soubemos do fim da
luta estoica que o Carlos Alberto travava há 43 anos
contra as fragilidades de um coração massacrado
por múltiplas intervenções cirúrgicas. Apesar da sua
situação de saúde precária, foi uma notícia que nos
apanhou desprevenidos. Dias antes, tinha-se mostrado
pronto para iniciar a organização de mais um encontro
mensal do curso de Escola Naval que, como habitualmente, seria em
Sesimbra, uma terra que adorava.
O Carlos Alberto era uma personalidade invulgar e, apesar do relativamente mais curto tempo ao serviço da Marinha e uma longa ausência de 16 anos em Londres, foi um membro marcante do Curso D.
João I, fazendo sempre o pleno de muitas qualidades que todos apreciávamos muito: grande determinação, sensato, sempre calmo e com um
relacionamento corretíssimo, sabia ser uma presença com que todos se
compraziam. Os longos anos em que ficou afastado da Marinha não o
modificaram nem, muito menos, fizeram esquecer os valores da profissão que escolhera ainda jovem, quando concluiu a sua formação no
Colégio Militar, onde tinha entrado com dez anos.
Era um homem talhado para ser militar, no sentido mais nobre do
termo. Sabia como poucos o que é dedicação, seriedade, camaradagem
e espírito de sacrifício, qualidades que transpareciam em todas as suas
atitudes e eram parte importante do seu lema de vida. Sabia combinar
na perfeição a imagem de um militar firme, austero e imperturbável
com a de um homem afável, um camarada íntegro, tocando as raias da
ternura para com os que, com amizade, o rodeavam.
Pena foi que o seu problema de saúde o tenha obrigado a passar
à Reserva prematuramente e mudar-se para Londres, onde então havia
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melhores hipóteses de ter assistência médica e hospitalar. Isso obrigou-o
a afastar-se de uma carreira onde tudo lhe seria possível e a viver com a
sua mulher, Margarida, longe dos quatro filhos e netos que, entretanto,
foram nascendo, iniciando uma atividade de consultor de Informática,
área em que ajudou muitos amigos.
Apesar do afastamento dos locais de que gostava e dos seus amigos e das vicissitudes da sua situação clínica, nunca deixou de ser igual
a si próprio, sempre com um grande sentido de família e de amizade.
Teve a sorte de uma família que sempre o acarinhou, começando pela
sua mulher Guida, com quem casara em 1963, e os seus quatro filhos:
Rita, Cristina, Ana e Nuno. No curto resumo que deixou no Livro de
Curso, comemorativo do 50º aniversário de entrada na Escola Naval,
terminava do seguinte modo: “Enfim, não posso deixar de convictamente afirmar que até hoje sobrevivi graças à Proteção Divina, aos cuidados extremosos da minha companheira Guida e sem dúvida também
aos avanços tecnológicos sucessivos da medicina”.
Nunca ninguém lhe ouviu uma palavra de desânimo ou desconforto com a sua situação clínica. Quando queríamos saber como estava respondia invariavelmente a desvalorizar o seu problema da saúde. Parecia
que não queria incomodar ninguém com os seus problemas.
Terminamos com uma breve nota biográfica.
Nascido a 23 de agosto de 1941, no seio duma família militar, em
Moçambique durante uma longa comissão de serviço do pai, oficial do
Exército, desde cedo interiorizou o carinho, respeito e apego pela vida
militar. Aos 10 anos, com entusiasmo, entrou para o Colégio Militar
que frequentou de forma exemplar e com precoces demonstrações de
qualidades de liderança que o colocaram à frente de sempre crescentes
responsabilidades.
Corria o ano de 1959, entra para a Escola Naval, ingressando no
Curso D. João I. Três anos depois, já guarda-marinha inicia a sua primeira longa comissão de serviço em Angola, embarcado no N.R.P. Sal.
De regresso à Metrópole, em 1965, foi nomeado Imediato da Companhia nº 8 de Fuzileiros e parte de novo para o Ultramar, desta vez
Moçambique, onde cumpre mais uma comissão de serviço, no Lago
Niassa e Lourenço Marques. De regresso, em 1968 é nomeado Instrutor
da Escola Naval, onde permanece até 1971, cargo que acumula com o
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comandante do N.R.P. Ribeira Grande (1968/1970). Findo o período de
serviço na Escola Naval, volta ao mar e ao Ultramar, como comandante
do N.R.P. Cacine para uma nova longa comissão de serviço em Angola.
Acumulava assim o privilégio de ter sido escolhido ainda em oficial
subalterno, para comandar dois navios. Quando regressa em 1973, é
promovido a Capitão-tenente e embarca no N.R.P. Magalhães Correia
como Imediato. É nesta comissão que termina a sua vida de Marinheiro devido a um enfarte do coração que o obriga a passar à Reserva.
Completavam-se assim 15 anos de serviço, dos quais mais de metade
embarcado em unidades navais e no Ultramar.
Em 1990 parte para Londres onde passa a residir até 2006, para
melhor assistência à sua doença, e onde mantém a sua atividade como
consultor informático, dá formação e inicia a informatização do Consulado Geral de Portugal no Reino Unido. Aproveitando o facto de em
Portugal se terem, entretanto, reunido as condições de assistência que a
sua saúde exigia, regressa em 2006 para, juntamente com a sua mulher,
viverem junto dos filhos, netos e demais família.
Interpretando o sentimento de todos nós, querido Carlos Alberto,
agradecemos-te a vida de amizade e dedicação com que nos distinguiste. Nós vamos continuar a tentar honrar a tua memória. Repousa em paz
e até sempre, bom amigo.
À sua mulher Margarida e quatro filhos, os nossos sentidos pêsames pela perda do muito amado marido e pai.
OC e RR em nome do Curso D. João I
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GOUVEIA, Capitão-de-fragata
Velho , 363-373
DIOGO, Luís da Costa, 753-765
GOUVEIA, Capitão-de-fragata
Velho , 753-765
LIMA, Capitão-tenente TSN-JUR
Alexandra Sousa, 753-765

CRÓNICA DE TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
GONÇALVES, Primeiro-tenente
Ricardo Nuno Martins, 437-460
RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita,
437-460
NEVES Capitão-tenente Paulo
Jorge Baptista das, 781-797

CRÓNICA DE DIREITO

RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita,
781-797

CAMACHO, Subtenente TSN-JUR Moniz, 385-408

CRÓNICA INTERNACIONAL

FERREIRA,
Segundo-tenente
TSN-JUR Lourenço, 385-408

RODRIGUES, Vice-almirante (ref.)
Reis, 299-332

CRÓNICA DE NAVEGAÇÃO

RODRIGUES, Vice-almirante (ref.)
Reis, 693-716

CANAS, Capitão-de-fragata Costa,
409-419,
CANAS Capitão-de--fragata Costa,
767-779

DIPLOMACIA NAVAL

CRÓNICA DE 			
OPERAÇÕES NAVAIS

RODRIGUES, Vice-almirante (ref.)
Reis – Diplomacia Naval. As
Marinhas como instrumento
da política externa do Estado,
85-130

RAFAEL, Capitão-de-fragata Pedro
Cruz, 421-435

DIREITO DO MAR
CARREIRA, Vice-almirante José
Manuel Penteado e Silva – A
Importância da Liberdade de
Navegação, 67-84

ÍNDICES DO VOLUME CXLVI

GRANDE GUERRA
PEREIRA,
Capitão-de-mar-e-guerra (ref.) José António
Rodrigues – A Marinha na
Grande Guerra II: Da declaração de guerra da Alemanha
ao ﬁm do conﬂito, 237-286
HISTÓRIA DA MARINHA
BELO, Contra-almirante EMQ
José Luís Garcia – O que
mudou: Departamento de
Propulsão e Energia, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
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Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de et
al. – As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
481-671
JOSUÉ, Capitão-de-fragata EMQ
Fernando Oliveira – O que
mudou: Departamento de
Propulsão e Energia, in AsFragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633

CASTRO, Contra-almirante Reinaldo Silva – O que mudou:
Departamento de Logística,
in As Fragatas da Classe Vasco da Gama – Os Navios que
mudaram a Marinha, 640-651

LOPES, Almirante José Carlos
Torrado Saldanha – Histórico dos helicópteros da
Marinha, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 560-570

CUNHA, Vice-almirante José
Pereira da – O que mudou:
Departamento de Armas e
Eletrónica, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 634-639

MONTENEGRO, Vice-almirante
José Monteiro – O que mudou: Departamento de Operações, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 572-592

DANIEL, Capitão-de-mar-e-guerra
EMQ José Manuel Modas –
O que mudou: Departamento
de Propulsão e Energia, in As
Fragatas da Classe Vasco da

NEVES, Vice-almirante João Pires
– Preparação para a receção,
in As Fragatas da Classe Vasco da Gama – Os Navios que
mudaram a Marinha, 533-559
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OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
Ambiente envolvente, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha , 487-491
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de
– Histórico do projeto, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 492-515
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
O Navio, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 515-531
SILVA, Capitão-de-fragata SEE
José Maria da – O que mudou: Departamento de Propulsão e Energia, in As Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
MEMÓRIAS E VIDA
F.S.L. – N.R.P. "S. Gabriel":
Seguindo alinhamentos políticos do comunismo internacional, 287-292

GUIMARÃES, Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Eugénio
Bartolomeu – Adjunto Naval
(1955/1957). Apontamentos,
675-685
OS ANNAES HÁ 100 ANOS
F.C., 293-298
F.C., 687-692
PIRATARIA
GONÇALVES, Segundo-tenente
(RD) Pedro Carvalho – Ação
criminosa contra navios no
séc. XXI, 131-155
TELES, Subtenente (RD) Cláudia
Patrícia Ramos – Ação criminosa contra navios no séc.
XXI, 131-155
POLUIÇÃO MARÍTIMA
JORGE, Capitão-tenente Pedro
Santos – Poluição Marítima
– Abordagem ao problema
das Hazardous and Noxious
Substances (HNS), 157-190
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POR AUTORES
BELO, Contra-almirante EMQ
José Luís Garcia – O que
mudou: Departamento de
Propulsão e Energia, in AsFragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
CAMACHO, Subtenente TSN-JUR Moniz – Crónica de
Direito, 385-408
CANAS, Capitão-de-fragata Costa
– Crónica Cultural, 375-384
CANAS, Capitão-de-fragata Costa – Crónica de Navegação,
409-419
CANAS, Capitão-de-fragata Costa – Crónica de Navegação,
763-775
CAROLA,
Capitão-de-mar-e-guerra ECN Rijo – Crónica de
Arquitetura Naval, 345-361
CAROLA, Capitão-de-mar-e-guerra ECN Rijo – Crónica de Arquitetura Naval, 735-752
CARREIRA, Vice-almirante José
Manuel Penteado e Silva – A
Importância da Liberdade de
Navegação, 67-84
CASTRO, Contra-almirante Reinaldo Silva – O que mudou:

Departamento de Logística,
in As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
640-651
COELHO, Capitão-tenente José
Manuel Marques – O combate à Cibercriminalidade na
Cloud, 191-236
COSTA, Capitão-tenente EN-AEL Araújo – Crónica de
Arquitetura Naval, 735-752
CUNHA, Vice-almirante José
Pereira da – O que mudou:
Departamento de Armas e
Eletrónica, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 481-671
DANIEL, Capitão-de-mar-e-guerra
EMQ José Manuel Modas –
O que mudou: Departamento
de Propulsão e Energia, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 481-671
DIOGO, Luís da Costa – Crónica de Autoridade Marítima,
363-373
DIOGO, Luís da Costa – Crónica de
Autoridade Marítima, 753-765
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DOMINGUES, Capitão-de-mare-guerra ECN Bento – Crónica de Arquitetura Naval,
345-361
DOMINGUES, Capitão-de-mar-e-guerra ECN Bento – Crónica
de Arquitetura Naval, 735-752
F.C. –– Os Annaes há 100 anos,
293-298
F.C. –– Os Annaes há 100 anos,
687-692
F.S.L. – Memórias e Vida –
N.R.P. "S. Gabriel": Seguindo alinhamentos políticos
do comunismo internacional,
287-292
FERREIRA,
Segundo-tenente
TSN-JUR Lourenço – Crónica de Direito, 385-408
FONSECA, Capitão-tenente EN-MEC Santos – Crónica de
Arquitetura Naval, 345-361
FONSECA, Capitão-tenente EN-MEC Santos – Crónica de
Arquitetura Naval, 735-752
GONÇALVES, Primeiro-tenente
Ricardo Nuno Martins –
Crónica de Tecnologias da
Informação e Comunicação,
437-460
GONÇALVES, Segundo-tenente
(RD) Pedro Carvalho – Ação

criminosa contra navios no
séc. XXI, 131-155
GOUVEIA, Capitão-de-fragata
Velho – Crónica de Autoridade Marítima, 363-373
GOUVEIA, Capitão-de-fragata
Velho – Crónica de Autoridade Marítima, 753-765
GUIMARÃES, Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Eugénio Bartolomeu – Memórias e Vida – Adjunto Naval
(1955/1957). Apontamentos,
675-685
JORGE, Capitão-tenente Pedro
Santos – Poluição Marítima
– Abordagem ao problema
das Hazardous and Noxious
Substances (HNS), 157-190
JOSUÉ, Capitão-de-fragata EMQ
Fernando Oliveira – O que
mudou: Departamento de
Propulsão e Energia, in AsFragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
LIMA, Capitão-tenente TSN-JUR Alexandra Sousa –
Crónica de Autoridade Marítima, 753-765
LOPES, Almirante José Carlos
Torrado Saldanha – Histórico dos helicópteros da
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Marinha, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 560-570
LÉRIAS, Contra-almirante ECN
Rapaz – Crónica de Arquitetura Naval, 345-361
LÉRIAS, Contra-almirante ECN
Rapaz – Crónica de Arquitetura Naval, 735-752
MONTENEGRO, Vice-almirante
José Monteiro – O que mudou: Departamento de Operações, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 572-592
NEVES Capitão-tenente Paulo
Jorge Baptista das – Crónica
de Tecnologias da Informação e Comunicação, 781-797
NEVES, Primeiro-tenente Bruno
Gonçalves – Crónica Cultural,
375-384
NEVES, Vice-almirante João Pires – Preparação para a receção, in As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
533-559
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
Ambiente envolvente, in As
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Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha , 487-491
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de
– Histórico do projeto, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 492-515
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
O Navio, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 516-532
PEREIRA,
Capitão-de-mar-e-guerra (ref.) José António
Rodrigues – A Marinha na
Grande Guerra II: Da declaração de guerra da Alemanha
ao ﬁm do conﬂito, 237-286
PICOITO, Capitão-de-mar-e-guerra José Miguel – Crónica da
Direção, 333-344
PICOITO, Capitão-de-mar-e-guerra José Miguel – Crónica da
Direção, 717-733
RAFAEL, Capitão-de-fragata Pedro Cruz – Crónica de Operações Navais, 421-435
RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita
– Crónica de Tecnologias da
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Informação e Comunicação,
437-460
RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita – Crónica de Tecnologias
da Informação e Comunicação, 781-797
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Crónica Internacional, 299-332
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Crónica Internacional, 693-716
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Diplomacia Naval. As Marinhas como instrumento da política externa
do Estado, 85-130
SILVA, Capitão-de-fragata SEE
José Maria da – O que mudou: Departamento de Propulsão e Energia, in As Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633

TELES, Subtenente (RD) Cláudia
Patrícia Ramos – Ação criminosa contra navios no séc.
XXI, 131-155
VALENTIM,
Capitão-tenente
Carlos Manuel Baptista – O
Clube Militar Naval. Uma
Memória de 150 Anos – Associativismo, Cultura e Ciência, 19-66
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de et
al. – As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
481-671
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NOTÍCIAS NECROLÓGICAS
GAROUPA, Capitão-tenente Carlos Alberto Rosa, 802-804
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Abel da Costa Campos de, 802-804

PIMENTEL, Capitão-de-mar-e--guerra Carlos Manuel Sequeira Braga, 799-801
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LISTA DOS JÚRIS PARA ATRIBUIÇÃO
DOS PRÉMIOS DOS ANAIS
DO CLUBE MILITAR NAVAL 2016
JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE AUGUSTO OSÓRIO”
Presidente:	António José Gameiro Marques (Presidente da MAG);
Vogais:
Fernando Jorge Pires (Representante da CRA);
Paulo Jorge Gonçalves Simões (Representante da CRA);
	Ernestina Santos Silva (Representante da DIR);
Fernanda Maria Costa (Representante da DIR).
JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE BARROSO ”
Presidente: Herlander Valente Zambujo (Presidente da CRA);
Vogais:	António José Duarte Costa Canas (Representante da CRA);
Valentim José Pires Antunes Rodrigues (Representante da
CRA);
Frederico Válter Resende de Oliveira Batista (Representante
da DIR);
	Carla Frederica Mehmel de Espiney Amaro (Representante
da DIR).
JÚRI PARA O PRÉMIO “COMANDANTE JOAQUIM COSTA”
Presidente:	António José Gameiro Marques (Presidente da MAG);
Vogais:
João Paulo Ramalho Marreiros (Representante da CRA);
Bruno Miguel Moreira de Carvalho (Representante da CRA);
	Rui Manuel Andrade Gonçalves (Representante da DIR);
	Dinis Augusto Martins Barbosa (Representante da DIR).
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REVISTAS

BOLETINS

- Combatente
- IDN
- Jornal do Exército
- Mais Alto
- Revista da Armada
- Revista de Artilharia
- Revista de Marinha
- Revista Marítima Brasileira
- Revista Militar
- Zacatraz – Ass. Antigos Alunos
do Colégio Militar

- Ass. da Força Aérea Portuguesa
- Ass. Oficiais das Forças Armadas
- Ass. Pupilos do Exército
- O Amigo dos Leprosos
- O Referencial
JORNAIS
- Centurião
- ELO – ADFA
- Farol de Esposende
- O Sargento
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MEDALHA
EDALHA C
COMEMORATIVA
OMEMORATIVA
DIA DA MARINHA 2016

EDITORES - CMN, CSA e CPA

ANVERSO

REVERSO

A medalha pode ser adquirida no CMN por 10.00 €uros

COMEMORAÇÕES DO 150º
ANIVERSÁRIO DO CMN
Comissão de Honra

Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente da República)
Dr. António Luís Santos da Costa (Primeiro Ministro)
Dr. José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes (Ministro da Defesa Nacional)
Dr. Luís Filipe Castro Mendes (Ministro da Cultura)
Prof. Doutor Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor (Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior)
Engª. Ana Paula Mendes Vitorino (Ministra do Mar)
Dr. Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos (Secretário
de Estado da Defesa Nacional)
Dr. Fernando Medina Maciel Almeida Correia (Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa)
Prof. Doutor Adriano José Alves Moreira
ALM Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso (CEMA)
ALM António Carlos Fuzeta da Ponte (Ex-CEMA)
ALM João José de Freitas Ribeiro Pacheco (Ex-CEMA)
ALM Nuno Gonçalo Vieira Matias (Ex-CEMA)
ALM José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas (Ex-CEMA)
ALM Francisco António Torres Vidal Abreu (Ex-CEMA)
ALM Fernando José Ribeiro de Melo Gomes (Ex-CEMA)
ALM José Carlos Torrado Saldanha Lopes (Ex-CEMA)

COMEMORAÇÕES DO 150º
ANIVERSÁRIO DO CMN
Comissão Executiva

José Alfredo Monteiro Montenegro (Presidente)
Carlos Osvaldo Rodrigues Campos
Manuel Vicente Silvestre Correia
António José Duarte Costa Canas
Paulo Jorge de Oliveira Cavaleiro Ângelo
João Pedro Maurício Barbosa
Augusto Miguel Ramos de Brito
Filipa Sequeira Soares Albergaria
Bastian Gomes de Freitas
Lara Alexandra Marçal Tomás Martins
Ivone Cristina Coelho Carapeta
Pedro Filipe Figueira Saial
Cátia Sofia de Jesus Pacheco
Pedro Manuel Ascenção Bismarck de Melo
Tiago Henriques Carinhas

COMEMORAÇÕES DO 150º
ANIVERSÁRIO DO CMN
PROGRAMA CONSOLIDADO
Data
JAN 2016

Evento/ Ação
Edição de Medalha comemorativa

18 FEV

Oferta da Medalha a S.Exª ALM CEMA, em Jantar realizado no Clube.
Nota: A partir desta data a Medalha ficou disponibilizada para aquisição por sócios.

04 MAR

Assembleia-Geral Anual do CMN - Apresentação do Projeto consolidado de Programa das
Comemorações do 150º aniversário do CMN.

10 MAR

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e de Apoio
humanitário pela Polícia Marítima”
- 1ª Palestra: “Contributo da Marinha na patrulha das fronteiras externas da EU no
Mar Mediterrâneo”
(CTEN Jorge Morais Chumbo, CO do NRP “Viana do Castelo”).

15 MAR

Oferta de Medalha à Revista da Armada.
Na pessoa do seu Diretor, CALM Mina Henriques.

17 MAR

Audiência com Chefe Casa Militar da PR para entregar convite para S.Exª PR presidir à
Comissão de Honra.
Nota: Obtida a resposta afirmativa em 02ABR.

07 ABR

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e na Autoridade Marítima”
- 2ª Palestra: “Missões da SNMG1 sob Comando Português no 2º semestre de 2015”
(CALM Alberto Silvestre Correia, CO da SNMG1).

MAI – DEZ

Exposição de medalhística naval – 37 anos comemorando o Dia da Marinha (Casa Balança 14MAI-10JUN)
DM16 Oeiras
Itinerário da Exposição:
→Academia Marinha (2ª Quinz. SET)
→ Escola Naval (Final OUT – 1ª Quinz. NOV (Jornadas do Mar)

07 JUN

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e na Autoridade Marítima”
- 3ª Palestra: “Fuzileiros prontos. Pelo mar e do mar para terra”
(CALM Luís Sousa Pereira, CO do Comando do Corpo de Fuzileiros).

07 JUL

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e na Autoridade Marítima”
- 4ª Palestra: “Operações com Helicópteros e Programa de Modernização”. (CFR Alves
Martins, CO da Esquadrilha de Helicópteros, e contará ainda com apresentação da “visão” de
um Comandante de Unidade Naval com helicóptero orgânico).

15 SET
(Data TBC)

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e na Autoridade Marítima”
- 5ª Palestra: “Operações com Submarinos e com Mergulhadores”
(CMG Mário Silva Gouveia, CO da Esquadrilha de Submarinos).

27 SET

Edição de Livro “CMN 150 Anos”, obra coordenada pelo consócio CMG António Costa Canas.
Nota: Cerimónia de Lançamento no decorrer de evento alusivo a estas comemorações a realizar na Academia de Marinha.

11 OUT
(Data TBC)

Ciclo de Palestras dedicadas ao tema: “Atividade Operacional na Marinha e na Autoridade Marítima”
- 6ª Palestra: “Apoio humanitário pela Polícia Marítima no Mar Egeu” (CFR Cortes Lopes, CEM da Polícia Marítima).

23 OUT

Festival Náutico (organização conjunta com o CNOCA).

27 OUT

Cerimónia e Almoço de confraternização na Escola Naval.
O programa desta cerimónia contempla:
- Missa por alma dos sócios já falecidos, na Capela da BNL;
- Parada do Corpo de Alunos com breve exortação aos cadetes sobre o Clube Militar Naval e
o seu 150º aniversário;
- Almoço com o Corpo de Alunos da EN.
A delegação do CMN será composta pelos Presidentes e outros representantes dos Órgãos
Sociais do CMN e das Comissões, pelo Presidente e outros elementos da C.E. das Comemorações.
Nota: Outros sócios do CMN que desejem participar neste evento deverão inscrever-se no
Clube até ao dia 15OUT.

03 NOV
(Data TBC)

15 NOV

- 7ª Palestra: “As câmaras de oficiais nos navios da Marinha - o antes e o depois das
redes sociais" (Este painel contará com 3 sócios convidados representado 3 gerações diferentes de oficiais e será moderado pelo CALM Gameiro Marques, Presidente da A-G).
SESSÃO SOLENE da Comemoração do 150º Aniversário do CMN. Descerramento de
uma Placa alusiva ao evento na Entrada principal do Edifício Sede. (Aguarda-se confirmação de ser presidida por S.Exª PR e Presidente da Comissão de Honra)
Edição do Postal Inteiro e Carimbo Comemorativo do dia, integrado no Plano Filatélico
de 2016 dos CTT.

NOV
(Data TBC)

Jantar com a “Família Naval”.
(CNOCA; AORN; Assoc. Fuzileiros; CSA; CPA)

NOV (Data
TBC)

Almoço com os Adidos Militares acreditados em Lisboa.

NOV (Data
TBC)

Torneio de Bridge “Comandante António Pereira Gonçalves”.

24 NOV
(Data TBC)

Espetáculo no CCB ou Aula Magna da Reitoria com a Banda da Armada e artista convidada.

10 MAR 17
AM

Cerimónia de Homenagem nos túmulos de Vasco da Gama e de Camões no Mosteiro dos
Jerónimos.

10 MAR 17
PM

Assembleia Geral Anual do CMN de 2017.
Homenagem aos Colaboradores assíduos das Crónicas dos Anais (VALM Reis Rodrigues
e CALM Ferreira de Carvalho).
Encerramento das comemorações do 150º Aniversário do CMN.

MEDALHA COMEMORATIVA
DOS 150 ANOS DO CMN
( 1866-2016)

ANVERSO

REVERSO

Medalha de bronze de 90mm, esmaltada a cores.
A medalha pode ser adquirida na sede do CMN, Av. Defensores de Chaves, Nº26 - Lisboa
Sócios - 20,00 Euros / Não Sócios – 25,00 Euros
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Programação – 2015/2016
1. Tomos 1 a 6 – 1º semestre de 2015 (genérico)
2. Tomos 7 a 12 – 2º semestre de 2015 (temas : A conquista de Ceuta em 1415, a
morte de Afonso de Albuquerque em 1515 e a expansão marítima portuguesa
– situação atual)
3. Tomos 1 a 6 – 1º semestre de 2016 (genérico)
4. Tomos 7 a 12 – 2º semestre de 2016 (tema: As Fragatas da Classe Vasco da Gama
– os Navios que mudaram a Marinha

A edição dos Anais só é possível graças à colaboração dos sócios na criação e angariação de artigos. Chama-se a atenção para o Estatuto Editorial (Vol.
CXXI, jan.-mar. 1991) e para as Disposições Reguladoras (Vol. CXL, jan.-mar.
2010).
Os artigos devem ser enviados para a CRA - anais.cmn@netcabo.pt
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Nota de abertura
Esta edição dos Anais do Clube Militar Naval está inserida num
volume de significado memorável, que se refere ao ano em que se celebra
o centésimo quinquagésimo aniversário do Clube Militar Naval. Muitos
anos com uma intensa atividade associativa, que atravessa o tempo e
faz História, um testemunho vivo da essência cultural dos oficiais da
Marinha, uma referência para o futuro, designadamente dos valores e
da conduta.
Nunca é demais salientar que o Clube Militar Naval (CMN) iniciou
a sua atividade a 15 de novembro de 1866, por decreto real assinado
pelo Rei D. Luiz e pelo Ministro da Marinha e Ultramar, Visconde da
Praia Grande de Macau, sendo a segunda mais antiga instituição, de
caráter associativo, do país.
As comemorações inseridas neste aniversário têm concretizado
diversas atividades. Além da edição da medalha comemorativa e da
edição de um livro da História do CMN, tiveram o seu ponto alto, no
dia 15 de novembro, com a realização da Sessão Solene presidida por
Sua Excelência o Senhor Presidente da República. As comemorações
desse dia incluíram o descerramento da Placa Comemorativa no
Átrio da Entrada principal, a assinatura do Livro de Honra do Clube
Militar Naval, a imposição de carimbo e assinaturas no Inteiro Postal,
a Concessão da Ordem do Infante D. Henrique ao Clube Militar
Naval. A cerimónia terminou com a visita à Exposição dos 37 Anos
de Medalhística Naval, seguindo-se o Porto de Honra com Bolo de
aniversário, onde não faltaram as tradicionais Salvas Artilheiras em
homenagem ao 150º aniversário do CMN, eventos que constituíram
para todos os consócios uma subida honra.
Para continuar a marcar estas comemorações, foi decidido dedicar a edição do segundo semestre de 2016 a um número temático, que
também celebra um aniversário marcante para a Marinha: os 25 Anos
do aumento ao efetivo das três Fragatas da classe Vasco da Gama que
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tiveram um impacto muito significativo e transversal em toda a nossa
Marinha, como pode ser constatado no extenso artigo desta edição, e
que seguidamente se resume a partir de um dos artigos:
«O processo de integração das fragatas da classe “Vasco da
Gama” na Marinha Portuguesa foi um êxito. As novidades tecnológicas incorporadas nestes navios foram muitas, mas a sua assimilação
pelas guarnições processou-se sem sobressaltos. Para tal contribuiu um
cuidado e vasto programa de preparação do pessoal. O BOST – Basic
Operational Sea Training, realizado em Portland, no Reino Unido foi,
sem dúvida, a atividade de maior destaque na fase de integração dos
navios. Após a frequência deste curso, a mentalidade das guarnições
mudou, os níveis de prontidão e operacionalidade dos navios aumentaram significativamente e os procedimentos escritos passaram a orientar
os comportamentos do pessoal nas mais diversas situações. Esta nova
realidade estendeu-se à esquadra e a outros organismos e o seu impacto
foi determinante para a melhoria do desempenho da Marinha no seu
todo, com relevância para o desempenho operacional.»
Este número, embora temático, contempla também as crónicas
setoriais, que visam abordar a atividade nas diferentes áreas da Marinha
e, como não podia deixar de ser, as já tradicionais rubricas Os Annaes
Há 100 Anos e a Crónica Internacional. O Clube Militar Naval pretende,
nestas comemorações, justamente homenagear os colaboradores
assíduos destas crónicas, respetivamente os consócios Eurico Ferreira
de Carvalho e Alexandre Reis Rodrigues.
Assim, é com orgulho e reforçado empenhamento, que a Comissão
de Redação dos Anais vos apresenta esta edição, como mais um marco
importante para relembrar o passado e refletir sobre o futuro, não
podendo deixar de agradecer, de forma calorosa e muito reconhecida,
a todos os colaboradores deste número, que de uma forma profissional
e desinteressada contribuíram uma vez mais para prestigiar este clube,
guardião das obras e dos feitos dos nossos antecessores, pelo prestígio
da Marinha, e pelo progresso de Portugal.
A Comissão de Redação dos Anais
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AS FRAGATAS da CLASSE
VASCO DA GAMA
- OS NAVIOS QUE MUDARAM A MARINHA
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Orlando Temes de Oliveira1
Capitão-de-mar-e-guerra
Jaime Montalvão e Silva2
Contra-almirante
Henrique Alexandre da Fonseca3
Vice-almirante

Os três navios da classe Vasco da Gama, entregues durante o ano de
1991, a navegarem em águas portuguesas.
1

1º Comandante do NRP Vasco da Gama

2

1º Comandante do NRP Álvares Cabral

3

1º Comandante do NRP Corte Real
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RESUMO

ABSTRACT

O processo de integração das fragatas da classe Vasco da Gama
na Marinha Portuguesa foi um
êxito. As novidades tecnológicas
incorporadas nestes navios foram
muitas, mas a sua assimilação pelas guarnições processou-se sem
sobressaltos. Para tal contribuiu
um cuidado e vasto programa de
preparação do pessoal. O BOST
– Basic Operational Sea Training,
realizado em Portland, no Reino
Unido foi, sem dúvida, a atividade de maior destaque na fase de
integração dos navios. Após a frequência deste curso, a mentalidade
das guarnições mudou, os níveis
de prontidão e operacionalidade
dos navios aumentaram significativamente e os procedimentos
escritos passaram a orientar os
comportamentos do pessoal nas
mais diversas situações. Esta nova
realidade estendeu-se à esquadra
e a outros organismos e o seu
impacto foi determinante para a
melhoria do desempenho da Marinha no seu todo, com relevância
para o desempenho operacional.

The process of integration of the
Vasco da Gama class frigates in
the Portuguese Navy was a success. Although the technological
innovations incorporated in these
vessels were many, their assimilation process by the crew went very
smoothly. A careful and comprehensive program of education and
training contributed to achieving
this. The BOST - Basic Operational
Sea Training - conducted in Portland in the United Kingdom, was
the most prominent activity at the
stage of integration of warships.
After attending this course, the
mentality of crew changed, the
levels of operability and readiness
of ships increased significantly and
the written procedures became
the reference guidelines for the
behavior of personnel in the most
situations. This new reality has
spread to the fleet and the other
service bodies and its impact was
decisive for the improvement of
the performance of the Navy as a
whole, with particular emphasis
on the operational performance.

Palavras-Chave:

Key Words:

Marinha Portuguesa, Fragatas
classe Vasco da Gama, Programa
de Aquisição, Integração de Navios, Treino Operacional, Desempenho de Equipas, Organização.

Portuguese Navy, Vasco da Gama
class frigates, Acquisition Program, Commissioning, Operational Training, Team Performance, Organization.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

483

INTRODUÇÃO
Comemoram-se no ano que corre 25 anos que as fragatas da classe
Vasco da Gama entraram ao serviço da Marinha Portuguesa. Hoje ninguém se atreve a negar que foi o projeto de reequipamento que originou
uma mudança radical na cultura de “operar no mar” na Marinha. Muito se
tem escrito e falado sobre as fragatas MEKO mas de forma dispersa senão
sectorial. Justifica-se, assim, ser ocasião fazer um pouco de história sobre
este importante projeto, cuja gestação foi bem demorada mas que só foi
possível graças a uma conjuntura única de vários fatores.
O que agora se escreve é fruto de colaboração exclusiva de pessoas
que viveram o projeto e portanto dão conta daquilo em que participaram e assistiram.
Na sua génese estão os signatários que foram os primeiros comandantes dos navios e que tiveram a honra e o privilégio de serem os primeiros responsáveis em dar vida aos navios, no já distante ano de 1991.
Acresce que, por excelente e oportuna iniciativa da Marinha, e também
sem antecendentes, estes três oficiais, em setembro de 1989, então já
indigitados para os comandos conjuntamente com os Imediatos já por
eles escolhidos, se juntaram em Grupo de Trabalho para a integração
dos navios e onde prepararam toda a organização de bordo. Acresce
ainda que, um dos Comandantes indigitados, Temes de Oliveira, desempenhou funções de Adjunto de Marinha, de 1984 a 1989, no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional (um gabintete alargado pois ainda não estava estruturado o Ministério) onde acompanhou largamente
as negociações e assinatura de contratos e vários MoU (Memorandum
of Understanding) que são descritos ao longo deste texto. E assim foi
possível agora reunir muita da história do projeto recorrendo à nossa
memória e a documentação arquivada.
Mas a história não teria ficado contada se não fosse ter sido recebida
a colaboração de camaradas que igualmente tiveram participação ativa e
que agora deixam os seus depoimentos escritos para este artigo. São eles:
• João Nuno Ferreira Barbosa, que tendo vivido de perto a evolução operacional da nossa Marinha após 1974, a descreveu de
forma a ser percetível o enquadramento para a necessidade de
aquisição dos novos meios oceânicos;
• João Pires Neves, que no EMA estudou e “desenhou” a guarnição dos navios;
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• J osé Saldanha Lopes, que participou na aquisição dos helicópteros, sua incorporação na Armada, preparação dos pilotos e pessoal da manutenção e na criação da nova unidade – a Esquadrilha
de Helicópteros – da qual foi o seu primeiro Comandante;
• José Monteiro Montenegro, Fernando Oliveira Josué, José Domingos Pereira da Cunha e Reinaldo Silva Castro, primeiros
Chefes de Departamento, respetivamente, de Operações, Propulsão e Energia, Armas e Eletrónica e Logística, nas primeiras
guarnições dos navios, que deram conta, com a colaboração dos
restantes Chefes de Departamentos e Chefes de Serviço dessas
guarnições, do que foi montar e tornar operacional uma nova organização a bordo.
Mas igualmente fundamental foi a colaboração recebida ao longo
de muitas conversas havidas com outros camaradas intervenientes no
projeto de aquisição das novas fragatas. E não podendo ser exaustivo,
e correndo o risco de sermos injustos, que seja permitido mencionar:
• António Nunes da Silva, que então Chefe da 3.ª Divisão do EMA,
iniciou em 1976, a manifestação da necessidade e da oportunidade para a substituição das fragatas classe Almirante Pereira da
Silva;
• Alfredo Rodrigues Baptista, que integrou o grupo da Marinha
que desde 1983 e após a apresentação inicial do projeto MEKO
200PN, manteve os contactos com o Consórcio MEKO e acompanhou as negociações com fornecedores e governos dos países
aliados, assessorando o MDN, e que, posteriormente, integrou
a Missão das Fragatas responsável pela gestão do contrato de
construção;
• Jorge Beirão Reis que, prestando serviço no então denominado
Gabinete de Estudos da Direcção-Geral do Material Naval, integrou a Delegação Portuguesa no “Grupo de Trabalho Especial
Relativo às Fragatas para a Marinha Portuguesa” até finais de
1980.
O nosso obrigado por toda a colaboração recebida. Julgamos que
ficará, para memória futura, o essencial deste projeto que permitiu, há
25 anos, um oportuno, necessário e eficaz reequipamento da nossa Marinha.
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Para tal elaborou-se o presente documento que, integrando as diversas colaborações, pretende respeitar a cronologia dos acontecimentos esperando dar assim a imagem, o mais real possível, do que aconteceu e como aconteceu. E assim a sua composição respeitou a sequência
de que a seguir se indicam os títulos com a indicação da autoria dos
textos quando eles não foram da nossa autoria:
CAP I – AMBIENTE ENVOLVENTE
1 - A Marinha Portuguesa em 1976 e a sua evolução (J N Ferreira
Barbosa)
2 - Âmbito NATO
CAP II – HISTÓRICO DO PROJETO
1 - Processo da escolha
2 - Projeto Kortenaer (modificada)
3 - Projeto MEKO 200PN
4 - Aquisição do Sistema Integrado de Comunicações
5 - Aquisição do Sistema de Comando e Controlo
6 - Missão para a construção das fragatas classe Vasco da Gama
7 - Construção e entrega dos navios
8 - Aquisição dos helicópteros
9 - Custo do projeto
CAP III – O NAVIO
1 - Conceito MEKO
2 - Descrição do navio
a. Caraterísticas gerais de projeto
b. Estrutura e casco
c. Sistemas para combate
d. Sistema Integrado de Controlo das Comunicações
e. Equipamentos de apoio à Navegação
f. Sistema de propulsão
g. Sistema de produção e distribuição de energia elétrica
h. Sistemas para Limitação de Avarias
i. Outros sistemas
j. Alojamentos
3 - Modernizações
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CAP IV – PREPARAÇÃO PARA A RECEÇÃO
1 - A estrutura da guarnição das fragatas da classe Vasco da Gama
– o seu processo e desenvolvimento (J Pires Neves)
2 - Preparação do pessoal – cursos e treino
3 - Grupo Trabalho para a integração das fragatas na Marinha
CAP V – HISTÓRICO DOS HELICÓPTEROS DA MARINHA
(J Saldanha Lopes)
1 - Os antecedentes
2 - O programa da Marinha
3 - Preparação do 1º Destacamento de helicópteros
CAP VI – O QUE MUDOU
1 - Departamento de Operações (Monteiro Montenegro)
2 - Departamento de Propulsão e Energia (Oliveira Josué)
3 - Departamento de Armas e Eletrónica (Pereira da Cunha)
4 - Departamento de Logística LOG (Silva Castro)
CONCLUSÕES
ANEXOS:
A - Listagem dos Comandantes
B - Listagem das primeiras guarnições
OS COORDENADORES
Temes de Oliveira
Montalvão e Silva
Alexandre da Fonseca
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Cap I - Ambiente envolvente
1. A Marinha Portuguesa em 1976 		
e a sua evolução
Em 1976, retomada a normalidade da vida institucional portuguesa e terminadas que estavam as operações militares em África, a
nossa esquadra não estava nitidamente adequada para as necessidades militares no Atlântico Norte. João Nuno Ferreira Barbosa num
apontamento escrito em 2012 e do qual agora se transcreve parte,
descreve o que era a Marinha nos anos setenta e a sua evolução até à
integração das fragatas da classe Vasco da Gama.
“Quando termina a guerra em África, a nova esquadra constituída por lanchas de desembarque, lanchas de fiscalização, patrulhas,
corvetas e fragatas, já tinha substituído grande parte da antiga esquadra, tendo desaparecido quase todos os draga-minas, os patrulhas
americanos e franceses, etc. Na retração do dispositivo, em 1975,
ficou em África um número considerável de lanchas de desembarque
e lanchas de fiscalização de todos os tipos. Assim, em finais dos anos
setenta a Marinha encontra-se com um número elevado de navios
oceânicos novos: sete fragatas, dez corvetas, três submarinos e todos
os navios-patrulha da nova classe Cacine. No entanto, apesar de em
número e idade a nossa esquadra poder ombrear com as de outros
países, o atraso técnico de algum armamento e equipamento já era visível. Com efeito, a partir de 1976 começa-se a falar na substituição
das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva, que só tinham dez
anos mas eram de propulsão a vapor, queimando ainda nafta (F77)
(cujo reabastecimento no mar era difícil pois já estava generalizada
a utilização do gasóleo) e cujas caldeiras foram sempre uma fonte de
problemas”.
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NRP Almirante Pereira da Silva

É neste quadro que se inicia uma nova vida operacional na Marinha. O dispositivo no Continente, Açores e Madeira passa a ser permanentemente guarnecido com os meios existentes, conferindo muito
mais eficácia às tarefas de fiscalização e de busca e salvamento. Do
ponto de vista militar, iniciou-se um ciclo de aprendizagem operacional que teve origem na Força Naval Operacional Permanente (FORNAVOP), de existência efémera, mas que foi o arranque da existência
de uma força-tarefa portuguesa. É a partir desta época que passamos a
contribuir anualmente com um navio para a Força Naval Permanente do
Atlântico (STANAVFORLANT) e a fornecer regularmente um oficial
para o Estado-Maior desta força, o que catalisou o processo de aprendizagem que acabou por levar a Marinha a um nível de treino operacional
elevado, só limitado pelos meios materiais de que dispúnhamos. Simultaneamente, nos vários cursos de especialização de oficiais a tática naval passou a ter maior importância e o seu ensino a ser coordenado entre escolas. Neste processo foi fundamental um programa de exercícios
generoso, acompanhado pela instituição de cursos práticos e treinos de
simulador no Centro de Instrução de Tática Naval (CITAN). É relevante mencionar que nos anos 80 chegou a haver por ano três exercícios
navais (CONTEX), dois de fuzileiros (PHIBEX), dois exercícios conjuntos (Albatroz e Marte) e, ainda, dois exercícios no âmbito da NATO.
Porém, este ritmo foi decrescendo ao longo dos anos por obsolescência
de alguns navios e por decréscimo de verbas. Isto não afetou o nosso
saber operacional, pois logo que Portugal dispôs de um navio capaz de
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desempenhar as funções de navio-chefe, foi-nos dada a possibilidade de
assumir o comando da STAVFORLANT, o que aconteceu pela primeira
vez em 1995.
Tendo nascido de uma vez, a esquadra existente nestas décadas iria
morrer toda quase ao mesmo tempo, logicamente cerca do ano dois mil.
Todo o trabalho de planeamento de renovação da esquadra feito em devido tempo pela Marinha ao longo dos anos foi sempre ignorado até aos
primeiros anos do século XXI, com exceção do projeto de substituição
das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva que, por ser altamente
comparticipado pelos países aliados da NATO, se arrastou por vários
anos, tendo finalmente chegado a Portugal as três fragatas da classe
Vasco da Gama em 1991. Este acontecimento repercutiu-se na Marinha
como uma revolução. Foi a introdução dos helicópteros, o treino operacional feito e certificado em Inglaterra, a seleção e gestão do pessoal
para as guarnições, a reorganização interna dos navios, os cursos, o
estabelecimento de padrões de desempenho, as avaliações e, por fim, a
atitude do pessoal. Finalmente tínhamos navios a par do estado da arte
no seio da NATO e podíamos operar sem limitações materiais. Note-se
que esta nova postura acabou por ser extensiva a toda a Marinha.
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2. Âmbito NATO
A manutenção e o reforço da participação de Portugal na defesa
coletiva da Aliança Atlântica sempre foi uma constante da política externa portuguesa uma vez que tem sido considerado o meio mais eficaz
de assegurar a própria defesa de Portugal. E neste contexto se inseriu,
ao longo dos anos, a presença de navios da Marinha, nomeadamente de
fragatas em exercícios, operações levadas a cabo pela NATO e ainda
a integração anual na Força Permanente do Atlântico (STANAVFORLANT). E nos anos 70 e 80, de acordo com os conceitos definidos pelos Comandos Militares NATO (e ratificados pelos órgãos políticos da
organização), a prmincipal ameaça sobre a área atlântica, área prevista
para intervenção das forças portuguesas, era a submarina. Face ao que
antecede, a NATO sempre foi solicitando às autoridades portuguesas
um reforço das capacidades na luta anti-submarina para os meios da
Marinha e da Força Aérea tendo em conta a atuação na então área do
IBERLANT. Acresce que este acréscimo de capacidade era então entendido, em termos nacionais, como requisito para o reforço do poder
negocial face à programada entrada da Espanha na organização militar
da NATO.
E aquela preocupação da NATO para a necessidade de reequipamento da capacidade naval portuguesa está patente nos diversos documentos da organização. Vejamos:
• Na Primavera de 1976, na apresentação das “NATO FORCE
GOALS 1977-82” ficou explícito que Portugal e a Turquia não
poderiam atingir as suas metas de reequipamento sem que para
tal recebessem auxílio dos Aliados. E para tal propósito foi constituída, em julho desse ano, uma Comissão de Auxílio Militar a
Portugal e à Turquia (Grupo Adhoc);
• -No “Ministerial Guidance 1983”era afirmado: “O facto de
Portugal se encontrar impossibilitado de financiar com meios
próprios o melhoramento das suas forças armadas, colocará em
grave risco as linhas de comunicação vitais para a aliança nas
áreas do IBERLANT e dos Açores”;
• No “Nato Defence Planning 84-88” constava: “A tarefa principal da Marinha Portuguesa é a de colaborar na segurança das
linhas de comunicação marítimas nas áreas do IBERLANT e do

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

491

Atlântico Central (Açores), nas quais se verifica uma importante carência de navios escoltadores (fragatas ASW). Na área do
IBERLANT, a Marinha Portuguesa fornecerá a única capacidade
ASW oceânica disponível em termos imediatos”;
• Na “Nato Force Goals 1983-1988” era afirmado relativamente a
Portugal que, proposto pelo SACLANT e revisto pelo International Military Staff (IMS), deveria ter alta prioridade “a obtenção
e atribuição ao SACLANT de novas fragatas com grande capacidade ASW e defesa aérea pontual”;
• Na apresentação das “Force Proposals 1985-90” do SACLANT
constava, relativamente à contribuição portuguesa para o cumprimento da missão do SACLANT: “as Forças Navais Portuguesas detêm responsabilidades no IBERLANT no que respeita à vigilância,
guerra anti-submarina e operações de superfície. A execução rápida e eficaz destas tarefas é necessária para o apoio da missão do
SACLANT na proteção do reforço militar e reabastecimento marítimo e no controlo do mar nas aproximações ao Mediterrâneo. Embora as Forças Navais Portuguesas não tenham grande dimensão,
elas são particularmente importantes para o SACLANT, como as
únicas forças de superfície imediatamente disponíveis para cobrir
importantes rotas atlânticas que se cruzam no IBERLANT.” E acrescentava que os resultados do “Bi-MNC Force Requeriment Study
1983”, confirmados pelo SACLANT, estabeleciam, com particular
ênfase, a necessidade de dotar as Forças Armadas Portuguesas com
vários meios dos quais a primeira prioridade é atribuída às “modern
frigates”.
É neste ambiente NATO que, em 1976, a Marinha Portuguesa,
consciente de que as fragatas que então dispunha já não satisfaziam os
mínimos requisitos NATO assim como estavam a atingir, em termos
nacionais, os limites da utilidade operacional pelo que corria assim o
risco de ser atingido o “zero naval”, inicia esforços para a aquisição
de três novas fragatas anti-submarinas. De referir no entanto que, em
1991, quando a Marinha Portuguesa começa a operar as novas fragatas,
toda a estratégia aliada iria mudar face à queda do Muro de Berlim a
que se seguiu o desmembramento da União Soviética e a extinção do
Pacto de Varsóvia.
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Cap II - HISTÓRICO DO PROJETO
1. O PROCESSO DA ESCOLHA
A reestruturação da Forças Armadas Portuguesas, finda a atuação
em África, tendo como objectivo a sua adequação à nova realidade, iniciou-se com a definição do novo “cenário político” através de Directiva
do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA),
em princípios de 1976, cenário no qual se deveria enquadrar a necessária reestruturação.
Em cumprimento desta Directiva foram criados “grupos de trabalho” no Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) e nos
três Ramos, a fim de estudarem e proporem a definição de missões e
de meios. Na Marinha, entretanto, no âmbito da 3.ª Divisão do EstadoMaior da Armada (EMA), então chefiada pelo CMG Nunes da Silva,
estava, em princípios de janeiro desse ano, elaborada, no âmbito da actualização do Plano Naval, uma proposta concreta para renovação dos
meios, nomeadamente para os de maior e flagrante necessidade. Assim,
e dando seguimento a este estudo e para seu aprofundamento, é criado,
no âmbito do EMA, um Grupo de Trabalho no qual foram integrados
representantes do Comando Naval do Continente (CNC) e do Instituto
Hidrográfico (IH). O estudo resultante teve a concordância de todos os
membros do Grupo de Trabalho e é submetido a 26 de março ao Conselho Técnico Naval onde foi aprovado por unanimidade, sem introdução
de qualquer alteração.
Em finais de março, os estudos elaborados no EMGFA e nos Ramos são apreciados pela Comissão Militar do Conselho da Revolução,
então constituída pelo CEMGFA (GEN Costa Gomes), o Chefe do
Estado-Maior do Exército (CEME) (GEN Ramalho Eanes), o Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) (GEN Morais e Silva), o
Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) ALM Souto Cruz e os
Conselheiros da Revolução CFR ECN Martins Guerreiro, Brigadeiros
Franco Charais e Brigadeiro Pezarat Correia, que não lhes levanta
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objecção. De salientar que o estudo do EMGFA não estabelecia prioridades entre as necessidades dos Ramos sendo que o da Marinha dava
primazia à aquisição de fragatas para substituição das da classe Alm
Pereira da Silva.
Na sequência desta aprovação o Chefe da 3.ª Divisão do EMA,
CMG Nunes da Silva vai à sede da NATO, em Bruxelas, apresentar e
defender o projeto na Comissão de Auxílio então criada para o efeito,
na Primavera de 1976, conforme atrás indicado, e onde consegue a sua
aceitação, muito embora tenha havido forte oposição do coordenador
da Comissão, um General dos USA. É então criado na Marinha o
“Grupo de Trabalho de Actualização dos Meios Navais” (OA 1 27 de
27Jun1976), presidido pelo CMG Nunes da Silva, que em dezembro
seguinte é promovido a Contra-almirante e assume o cargo de Sub-Chefe do Estado-Maior da Armada (Sub-Cema). Este oficial efectua,
ao longo de 1976 e 1977, diversas reuniões e deslocações, a países
da Aliança para obtenção de apoio em equipamento ou em comparticipação financeira. Face aos apoios obtidos elabora, como base, em
novembro de 1977, um esboço de financiamento para aquisição de
três fragatas “Tipo 21”, orçado em 313,2 milhões de Libras, nele se
incluindo comparticipação dos países aliados. A opção fragatas “Tipo
21” não estava ainda consolidada mas era apenas a preferida por já estar operacional no Reino Unido e porque os navios operacionalmente
equivalentes, que então existiam (Kortenear e Oliver Perry), serem
muito mais caros. E quando o CALM Nunes da Silva é substituído
no cargo de Sub-Cema, entrega ao CALM Cardoso Tavares um mapa
comparativo das várias opções, sendo que fragata belga, que nunca
lhe terá parecido operacionalmente suficiente, só estava incluída no
mapa para alargar o leque de opções.
Posteriormente, na avaliação deste projeto levada a cabo no âmbito
da atividade da Direcção das Construções Navais (DCN), pelos CALM
ECN Pinto Vilela e CMG ECN Almeida Canhão, foi concluído que a
fragata “Tipo 21” não satisfazia os requisitos de estabilidade, intacta e
em avaria, da Marinha dos Estados Unidos da América (USA), requisitos esses adotados pela Marinha Portuguesa. Face a esta avaliação, o
CEMA terá decidido não levar por diante este projeto e posteriormente,
sendo Sub-Cema o CALM Cardoso Tavares, foi considerada a alternativa das fragatas belgas “Tipo E71”, classe Wielingen. Também este
projeto não teve andamento, pois a “Comissão para Auxílio Militar a
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Portugal e à Turquia” considerou que, sendo este programa financiado no âmbito dessa Comissão, deveria ser dada oportunidade a todos os
países da NATO de proporem os seus projetos, um “Grupo de Trabalho
Especial Relativo às Fragatas para a Marinha Portuguesa” para apreciar as
propostas que viessem a ser apresentadas.
Para chefiar a delegação portuguesa nesse grupo de trabalho o CEMA,
ALM António Sousa Leitão, nomeou o então Chefe da 3.ª Divisão do
EMA, CMG António de Andrade e Silva, o qual solicitou o apoio técnico
do Gabinete de Estudos da Direcção-Geral do Material Naval, tendo o respetivo chefe, CMG EMT Martins Salvador, nomeado os CFR EMT Pereira
Simões e ECN Beirão Reis para integrar a delegação portuguesa.
Na 1ª reunião do Grupo de Trabalho foi adotado o seguinte procedimento:
• Convidar os países membros interessados a apresentarem propostas a serem apreciadas;
• Recomendar que tais propostas maximizassem as contribuições
dos países membros nomeadamente em sistemas, equipamentos
e materiais.
De salientar que nesta reunião foram relevantes as intervenções
seguintes:
• Do representante de Portugal, manifestando o interesse que as 2ª
e 3ª fragatas fossem construídas em Portugal;
• Do representante dos Estados Unidos da América, manifestando
que o seu país não se encontrava disponível para suportar quaisquer encargos deste projeto, por terem já assegurado o apoio à
renovação da capacidade militar do Exército e da Força Aérea;
• Do representante da República Federal da Alemanha, informando que este país não iria apresentar qualquer proposta por ter
sido considerado que Portugal não tinha capacidade para operar
e manter este tipo de navio.
Na sequência desta reunião, em abril de 1978, foram recebidas
pelo Grupo de Trabalho as propostas seguintes:
• Da Bélgica: Fragata Tipo E71, classe Wielingen(4);
4

	O projeto desta classe terá sido iniciado em 1964, com o apoio da Marinha Holandesa, tendo o governo belga decidido a sua construção em dezembro de 1970.
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• Da Holanda: Fragata classe Kortenaer;
• Da Itália: Fragata classe Lupo e Fragata classe Maestrale (em
fase de projeto);
• Do Reino Unido: Fragata classe Amazon, Tipo 21 “Modificada”(5)
e Fragata Tipo 24 (em fase de projeto).
Na discussão preliminar das propostas, o representante de Portugal defendeu a necessidade de analisar apenas as propostas de navios com experiência operacional confirmada. O Grupo de Trabalho
concordou com a sugestão portuguesa, pelo que as classes Maestrale
e Tipo 24 foram abandonadas. Após a análise exaustiva das quatro
alternativas restantes, o Grupo de Trabalho, com a concordância da
delegação portuguesa, apresentou as conclusões seguintes:
a) As classes Kortenaer e Amazon (Modificada) seriam
demasiado sofisticadas para as capacidades de operação e
manutenção então residentes na Marinha Portuguesa e o seu
elevado custo de aquisição constituiria um obstáculo a que tal
se concretizasse.
b) As fragatas classe Wielingen e Lupo cumpriam os requisitos
operacionais definidos, sendo o respectivo custo muito mais
acessível.
Face ao exposto o Grupo de Trabalho recomendou que a “Comissão para o Auxílio Militar a Portugal e à Turquia” selecionasse uma
das duas alternativas referidas na alínea b).
Em maio de 1980, face a estas conclusões e à proposta do Grupo
de Trabalho Especial, a Holanda, conhecendo em pormenor o projeto
das fragatas classe Wielingen, apresentou, “fora de concurso”, uma
fragata classe Kortenaer (Modificada), “degradada” para ficar ao nível das fragatas belga em sofisticação e preço, sendo que a Comissão
decidiu adotá-la e iniciar o processo de angariação dos fundos necessários.

5

A modificação mais importante desta classe de navios consistiu no aumento da
respetiva boca, facto que veio a confirmar o parecer atrás referido dos engenheiros
da DCN. Esta alternativa foi “batizada” pela delegação portuguesa fragata tipo
21 “biqueira larga”.
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A Comissão, debalde os esforços desenvolvidos, não conseguiu
assegurar que as contribuições atingissem o valor total do custo do
programa, faltando um montante com um valor aproximado do custo
da construção dos dois navios em Portugal. Na DELNATO (Delegação de Portugal na NATO), onde se encontravam reunidos os membros da delegação portuguesa, o ambiente era de extrema desilusão
pela situação criada e não se vislumbrando alternativa, foi comunicado para Portugal a situação prevalecente. Algum tempo depois, ainda
em reunião na DELNATO, o Embaixador recebe um telefonema de
Lisboa, do 1º Ministro Francisco Sá Carneiro, que lhe transmite a decisão do Governo de Portugal de garantir o montante necessário para
a concretização do projeto, através de um empréstimo a ser colocado
junto dos parceiros europeus da NATO. Estava encontrada a solução
financeira para viabilização do projeto!
Na sequência dessa comunicação, decidiu a “Comissão de Auxílio Militar a Portugal e à Turquia” garantir o apoio à aquisição de
3 fragatas, classe Kortenaer (Modificada), sendo o primeiro navio
construído no estaleiro holandês e os outros dois em Portugal, nos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Tal decisão originou que, em
meados de 1980, se deslocasse a Portugal uma missão do estaleiro
holandês de Schelde, constituída pelos seus Vice-Presidente e Diretor
Comercial, com o objectivo de discutir com os Estaleiros Navais de
Viana do Castelo (ENVC) a concretização do programa de construção
das duas fragatas neste estaleiro. Por despacho do Ministro da Defesa
Nacional, Adelino Amaro da Costa (por sugestão do membro do seu
gabinete, Comandante Manuel Pinto Machado) foi nomeado o CFR
ECN Jorge Beirão Reis para acompanhar a delegação holandesa nas
conversações com os ENVC. Dessas conversações, que incluíram temas como o investimento necessário em instalações e equipamento
fabris para construir os navios, ficou acordado que a assinatura dos
contratos respetivos teria lugar em janeiro de 1981. Porém, com a
morte trágica do 1º Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, no dia
1 de dezembro de 1980, a decisão então havida não se concretizou,
pelo que o projeto de aquisição de novas fragatas para substituição
das fragatas classe Almirante Pereira da Silva ficou novamente sem
solução imediata.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

497

2. Projeto KORTENAER (Modificada)
Face ao que antecede, foram retomadas as reuniões e os estudos
sobre os vários projetos sendo que, em 29 de abril de 1981, por decisão
e proposta do Governo português é aprovado no Grupo Adhoc que a
configuração da fragata a adotar por Portugal seria a “Kortenaer modificada”. Seguiram-se negociações para encontrar o esquema financeiro
necessário mas, em 1983, continuando a não se vislumbrar solução possível o assunto esmorece. No entanto, no final desse ano é aceite pelo
Governo português, por insistência aliada, reativar as negociações, uma
vez que:
• O projeto tinha sido considerado, entre os projetos estudados, o
mais satisfatório, sob o ponto de vista técnico, tendo sido,tendo
sido, em 29 abril 1981,o único a ser aprovado;
• Tinha sido conseguida a conjugação de avultados auxílios externos e a vontade política dos aliados na modernização da Marinha
Portuguesa;
• A construção em Portugal de dois navios revestia-se de enorme
interesse para a indústria nacional, sobretudo no setor da construção naval;
• Continuava a ser inviável a aquisição de navios em 2.ª mão;
• A certeza de que a decisão não iria afetar ou condicionar os sistemas de forças a definir em Portugal, com base nos novos conceitos estratégicos, não só porque as 3 fragatas iriam constituir
o mínimo justificativo da adoção de uma nova classe de navios,
mas, principalmente porque tal número ficaria aquém das necessidades relativas a unidades navais oceânicas com capacidade
anti-submarina e de dissuasão.
Em face do tempo entretanto decorrido desde a última estimativa
do custo do projeto e a consequente subida dos preços, foi diligenciado
proceder à sua reavaliação, trabalho que decorreu entre 19 de novembro
de 1983 e 7 fevereiro de 1984, neles participando delegações dos países
aliados mais directamente envolvidos – Estados Unidos da América,
Alemanha e Holanda. O custo do projeto foi então calculado em cerca
de $750M (milhões US dólares), sendo que um navio seria construído
na Holanda e dois em Portugal.
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Fragata da classe Kortenaer

Numa reunião, nesse mesmo fevereiro, que envolveu os Ministros
da Defesa e da Indústria e os Secretários de Estado da Defesa e do Orçamento resultou uma proposta, que mereceu aprovação governamental,
segundo a qual a contribuição nacional seria de $110M, a obter por empréstimo interno, destinados ao financiamento dos navios a construir
no país, acrescidos de $70M provenientes da venda das quatro corvetas
da classe Baptista de Andrade, ficando de parte a eventual obtenção de
qualquer empréstimo externo.
Mas esta contribuição portuguesa assim como a afetação ao programa na maior extensão possível da contrapartida militar americana
pela utilização da base das Lages e ainda o auxílio a conceder pelos
países aliados revelaram-se insuficientes para satisfazer o custo do
projeto. Mais esforços foram então desenvolvidos no sentido de tentar
reduzir os custos assim como para aumentar as contribuições dos países aliados. Porém os resultados foram nulos pelo que foi reconhecido
que o projeto se tornava inviável por falta de cobertura financeira, situação que é apresentada pelo Ministro da Defesa Nacional, Professor
Mota Pinto, em 16 de maio de 1984, em reunião do Defence Planning
Commitee (DPC) da NATO. Nesta reunião é afirmada a inconsistência
do apoio dos países aliados, quer financeiro e quer em equipamentos/
sistemas, em absoluto desacordo com as declarações políticas que ha-
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viam sido feitas no âmbito dos diversos órgãos da NATO relativamente
ao interesse/necessidade de dotar Portugal de novas fragatas ASW. Da
mesma reunião sai um pedido para que Portugal não desista do projeto
Kortenaer (Modificada) até à realização de nova reunião, a ocorrer em
princípios de junho seguinte, com a Holanda a afirmar que apresentará então nova proposta passível de desbloquear a situação. Desta nova
reunião, a nível técnico, efetuada na data aprazada assim como das conversações a nível político havidas entre os Secretários de Estado da Defesa de Portugal e da Holanda nada resulta de novo, ficando a sensação
de que estes passos constituíram apenas uma tentativa para manter o
projeto em aberto.

3. PROJETO MEKO 200PN
Entretanto, em junho de 1983, tinha sido efetuada por um consórcio alemão – o Consortium MEKO6 – a apresentação não oficial à Marinha Portuguesa do projeto da fragata tipo MEKO 200 PN, para o qual
era anunciada uma “sólida contribuição” do Governo alemão ao seu
financiamento. O projeto apresentava uma nova conceção de construção, o tipo modular, igualmente presente numa unidade que estava a ser
adquirida, na altura, por outro país da OTAN, a Turquia. Mais tarde, datada de 3 maio de 1984, é recebido do Consórcio MEKO a sua primeira
proposta para o citado projeto – Fragata MEKO 200PN configuração
portuguesa (Meko 200PN) –que previa a construção de 2 fragatas em
estaleiros alemães e a 3.ª em estaleiro português.

Desenho do inicial projeto MEKO 200PN
3

Constituído pelos estaleiros “Blohm&Voss” e “HDW” e as empresas “Ferrostal”
e “Thyssen Rheinstal Technik”.
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Face ao que antecede, e no seguimento da declaração no DPC de
16 de maio do ano anterior, o Governo português, em reunião de 28
de agosto de 1984, decide desistir do projeto Kortenaer (Modificada)
e passar a analisar o projeto MEKO 200 PN, que à partida satisfazia
os requisitos operacionais definidos pela NATO e apresentava uma cobertura financeira exequível. Foi ainda decidido cancelar a hipótese de
venda das 4 corvetas classe Baptista de Andrade e manter a contribuição portuguesa para o projeto no valor de $110M. Esta decisão é de
imediato comunicada ao Secretário-Geral da NATO, por carta do Secretário de Estado da Defesa Português, da qual foi dado conhecimento
aos governos dos países aliados
Desde logo são iniciadas conversações com o Consórcio MEKO
que em setembro de 1984 faz a apresentação formal do seu projeto à
Marinha, a que se seguem encontros técnicos para definição da configuração final, salvaguardando a manutenção dos custos e dos requisitos
operacionais constantes no projeto da Kortenaer. Nestas conversações
a proposta inicial é alterada de modo a que a construção dos 3 navios
ocorra nos estaleiros alemães, evitando assim os custos decorrentes das
necessárias transferência de tecnologia e de investimento no estaleiro
nacional, sendo que o Consórcio MEKO passava a garantir “contrapartidas” no valor da contribuição portuguesa prevista ($110M). Foi assim
possível, em 31 de outubro de 1984, assinar um pré-contrato com o
Consórcio MEKO que estabelecia:
• Um pagamento ao Consórcio MEKO de 1073M DM (Deutsche
Mark) correspondente à construção das 3 plataformas com motores Diesel, sistema de Comando e Controlo, radares, guerra
electrónica e à instalação dos equipamentos GFM (Government
Furnished Material);
• Que o GFM consistia na ajudas dos países aliados, nomeadamente dos USA7 (turbinas a gás e misseis), do Canadá (sonares), da
França (peças de 100m/m) e de Portugal (sistema de comunicações) (SIC);
• Que a aquisição dos helicópteros seria um projeto a ser concretizado posteriormente, de preferência utilizando a anunciada contribuição do Reino Unido de £5M.

7

	Através da ajuda FMS
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No entanto veio a verificar-se que o Governo holandês (talvez
por o seu projeto “Kortenaer” ter sido abandonado) não concretizava
o seu apoio ao novo projeto.
O assunto é novamente presente a Conselho de Ministro, em 2 de
maio de 1985, que aprova a Resolução de Conselho de Ministros nº
44/85, a qual autoriza:
• Adjudicar ao Consórcio MEKO a construção de 3 fragatas
MEKO 200PN;
• Atribuir ao projeto a importância de 390M DM;
• Atribuir à Marinha a responsabilidade pela gestão técnica do
projeto;
• Condicionar a assinatura do contrato à existência de um sistema de contrapartidas por parte do Consórcio Meko no valor
de 90% da contribuição directa do Estado Português e de uma
solução para a aquisição do sistema de comando e controlo das
armas e sensores;
• O Ministro da Defesa Nacional, em representação do Estado
Português, a concluir as negociações e a outorgar o respetivo
contrato.
Assinado o pré-contrato e confirmadas as contribuições dos países aliados, com exceção da Holanda, foi possível elaborar o esquema
do financiamento o qual apresentava uma insuficiência de 183M DM,
valor correspondente ao sistema de comando e controlo de armas e
sensores e respetivos radares.
Entretanto, ao longo de 1984 e 1985 decorrem contactos com o
Governo da República Federal da Alemanha (RFA) com vista a confirmar a sua anunciada contribuição para o projeto, atestando a sua
viabilidade. As conversações terminam com a assinatura, em 1 de outubro de 1985, de um Memorandum of Understanding (MoU) entre os
dois Governos em que fica estabelecido o apoio alemão ao projeto no
valor de 490M DM. No dia seguinte, a fechar o processo formal de
negociação, é assinado um “memorandum” com o Consórcio Meko.
Aqui chegados foi dado conhecimento do estado do projeto da
fragata MEko 200PN aos países aliados através de carta de 14 de
outubro entregue ao Secretário-Geral da NATO, a que seguiu a sua
apresentação na reunião do Defence Review Commitee (DRC) a 31 de
outubro. Nesta reunião foi obtida a aprovação do projeto assim como
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confirmadas as comparticipações dos vários países, com exceção da
Holanda que justificou a sua posição por não ter inscrito no seu orçamento qualquer verba para o efeito.
Após aturadas conversações e negociações, é obtido, em fevereiro de 1986, um acordo das cláusulas do contrato de construção, o
qual, em 25 de julho seguinte, é assinado com o Consórcio MEKO em
cerimónia realizada no salão nobre do Ministério da Defesa Nacional.
O seu objecto estipulava o projeto e a construção das plataformas
das 3 fragatas, com motores diesel, geradores, equipamento geral do
navio e sobressalentes assim como a implantação dos sistemas e equipamentos cuja responsabilidade de fornecimento era do Governo de
Portugal (GFM) e ainda o treino de pessoal.
Por Portugal assinou o Ministro da Defesa Nacional, Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida e pelo Consórcio assinaram os representantes
de cada uma das 4 empresas. Nesse mesmo dia e local é assinada a
revisão do MoU com o Governo da RFA, sendo este representado pelo
seu Embaixador em Lisboa.
O preço básico do contrato assinado com o Consórcio MEKO
ficou estabelecido em 880M DM sendo que 390 milhões eram pagamento direto do Governo de Portugal e 490 milhões decorrentes da
contribuição financeira ao projeto por parte da República Federal da
Alemanha.

Cerimónia de assinatura do contrato com o Consórcio MEKO
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4. AQUISIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
DE COMUNICAÇÕES
Em 10 de julho de 1987, foi assinado, com um Consórcio Português8 o contrato para o fornecimento de três “Sistemas Integrados de
Comunicações Modelo II” (SIC) cuja concepção, construção e montagem foi inteiramente nacional, o mesmo sucedendo para alguns dos
equipamentos constituintes. Foi o único equipamento para as fragatas
com origem portuguesa, sendo um sistema que vinha sendo desenvolvido, havia alguns anos, e do qual uma versão inicial já tinha sido instalada e ensaiada em navios da Armada.
Pelo Governo de Portugal assinou o Ministro da Defesa, Leonardo
Ribeiro de Almeida e pelo Consócio os representantes das empresas,
respectivamente, Alberto Franco Miranda, José Pires de Matos, Mário
Cardoso dos Santos e João da Silva Costa.

Assinatura do contrato com a CENTREL

O preço base da aquisição ficou estabelecido em 1,690mM de escudos, constando igualmente no seu objecto a montagem e integração
dos equipamentos a bordo das fragatas.
8

Consócio CENTREL- constituído empresas “CGC- Centrel Gestão e Comparticipações”,
“EID- Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica”, “SISTEL - Comunicações, Automaçao e Sistemas” e “STE - Serviços de Telecomunicações e Electrónica”.
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5. AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO
E CONTROLO
Porque a aquisição do sistema de comando e controlo de armas
e sensores, a partir de 1984, se tornou autónoma do fornecimento do
Consórcio MEKO, também nesta súmula histórica se aborda separadamente. Foi uma negociação difícil e igualmente morosa.
Conforme anteriormente referido, em agosto de 1984, o Governo
português decidiu cancelar o projeto holandês Kortenaer (Modificada),
por impossibilidade de cobertura financeira, e passar a estudar o projeto
alemão MEKO 200 PN. Na ocasião o representante holandês, comentando a decisão, afirma: “é intenção da Holanda continuar envolvida
como serious partner no processo de modernização da Armada Portuguesa no âmbito da NATO”
Quando no verão de 1984 o Consórcio MEKO apresenta a sua proposta de fornecimento de 3 fragatas tipo Meko 200 PN – com um
preço contratual de 1073M DM – continha listagens de material a ser
fornecido como responsabilidade do Governo português (GFM) e de
material a ser incluído no fornecimento pelo estaleiro. Nesta, figurava o
sistema de comando e controle de sensores e armas e dos radares associados com a indicação que seriam de origem holandesa fabricados pela
empresa “Hollandse Signaalapparaten” (HSA).
No decurso das conversações que se seguiram com o Governo da
RFA para concretização do seu anunciado apoio, é veiculada a informação de que havia garantia de comparticipação holandesa no valor de
180 mi DM, valor que, na proposta do Consórcio MEKO, correspondia
ao custo do sistema e equipamentos fabricados pela HSA. Porque esta
informação não encontrava respaldo na realidade e para que o esquema
de cobertura financeira fosse exequível, foi decidido passar o sistema
em causa para a listagem de material GFM e assim retirar do preço básico contratual o respectivo valor então anunciado.
A renitência holandesa é reiterada numa reunião realizada em Bruxelas em 29 de outubro de 1985, tendo o seu delegado afirmado não estar
prevista qualquer comparticipação do seu governo, considerando absurdo que o Governo de Portugal fosse solicitar ao Governo da Holanda
apoio para colmatar o “buraco” financeiro existente, quando esse tinha
sido o motivo que levou ao abandono do projeto Kortenaer (Modificada).
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Perante este cenário de acréscimo dos custos nacionais procurou
avaliar-se da adequabilidade e exequibilidade de obter equipamento de
empresas americanas9, através da extensão da utilização da ajuda militar dos EUA, tendo-se concluído que o material americano era mais
caro que o holandês e implicava custos adicionais de integração.
A posição holandesa sofre evolução com a carta do então Ministro
da Defesa da Holanda, datada de 7 de janeiro de 1986, em que anuncia
a comparticipação do seu governo pelo valor de 35 M DM, desde que
“os sensores, controle de tiro e sistema de comando” sejam adquiridos
à empresa “HSA”. Na resposta, o Ministro da Defesa de Portugal propõe que tendo em conta que o valor da aquisição será muito superior à
comparticipação anunciada, esta passasse a contribuição em espécie e
sem qualquer outro compromisso. Era proposto que fossem os radares,
uma vez que se admitia que o sistema de comando e controle pudesse
ser adquirido nos EUA.
Continuaram os contactos entre os Governos de Portugal e da Holanda através da Embaixada da Holanda em Lisboa, ao mesmo tempo que decorreram conversações entre a Marinha Portuguesa e a empresa HSA para
acerto do sistema, sendo que o seu custo, a preços de 1984, se cifrava em
120 M DM (e sem incluir todos os radares), chegaria agora a 266 M DM
(todos os equipamentos e a preço fixo). Perante a situação foi tentado que:
• A comparticipação do Governo holandês aumentasse tendo em
conta o aumento do custo da aquisição;
• Que os empréstimos necessários para a cobertura financeira fossem efetuados ao abrigo de acordo entre governos (em esquema
semelhante ao utilizado com os FMS na ajuda militar dos USA);
• Considerar, em alternativa, a aquisição somente dos radares
mantendo a comparticipação anunciada.
Em resposta, através de carta do Ministro da Defesa da Holanda,
recebida a 5 de junho 1986, era comunicado que:
• Era mantida a comparticipação de 35 M DM com a condição da
aquisição de todo o equipamento à HSA;
• O governo da Holanda subsidiava os empréstimos propostos pela
HSA ao abrigo do apoio às exportações holandesas ao que correspondia um valor de 10 M HFl;
9

“SPERRY” e “HONEYWELL”
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• A Marinha holandesa fornecia o “software” para o Link11 (necessário para operar o sistema do comando e controlo) o que correspondia um esforço adicional entre 5 a 10 M HFl;
• Como contrapartida, o governo da Holanda solicitava a melhor
atenção do Governo português para a autorização de voos a baixa
altitude para a Força Aérea holandesa.
Esta posição é reforçada em carta de 21 de agosto de 1986 do Secretário de Estado da Defesa da Holanda onde é reafirmado que o apoio
do seu governo só se verificaria caso a aquisição à HSA fosse na totalidade do equipamento e propunha a vinda a Lisboa duma delegação
do seu Ministério para eventual esclarecimento das possibilidades de
acordo. Aceite o encontro este tem lugar a 10 de setembro seguinte
mas não resultou qualquer acolhimento para as condições do governo
português. Assim, e tendo em conta as posições colocadas em perfeita
consonância pelo governo holandês e pela empresa HSA, a cobertura
financeira proposta para a aquisição do sistema e radares na configuração mais sofisticada, era a seguinte:
• Valor da aquisição...................................266 M DM
• Comparticipação do Gov NL..................35 M DM
• Valor a pagar pelo Gov Po......................231 M DM = 260 M HFl
• Empréstimo subsidiado...........................152 M HFl
• Empréstimo não subsidiado....................108 M HFl 		
sendo que os empréstimos eram propostas comerciais do
“Banque Paribas”.
O interesse nacional de que o sistema de comando e controlo e os
radares tivessem a mesma proveniência manteve vivas as conversações,
até que em 13 de novembro de 1986 se chegou a acordo para a assinatura de um contrato de fornecimento de três sistemas SEWACO10, o desenvolvimento do respetivo software e de um simulador para treino. O
contrato é finalmente assinado em 24 de abril de 1987 pelo Ministro da
Defesa Nacional, Leonardo Ribeiro de Almeida, em nome do Governo
de Portugal e pelo Presidente da HSA Sr B.H. Kampman, pelo valor bá10

Sensor Weapon and Command System, que incluia Signaal Tactical Command
system (STACOS), o Dual Director Weapon Control System (DDWCS), os radares
MW08 e DA08, VESTA e VRS.
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sico de 270,575 M HFl para o qual o governo holandês comparticipou
com 39,2 M HFl (=35M DM).
Neste contrato ficava garantido o subsidiar, por via do “Matching
Fund” holandês, eventual empréstimo, em banco holandês, que o governo Português recorresse para efetuar algum dos pagamentos estipulados à HSA., assim como Igualmente ficou acordada a opção de
futura compra de sistemas, equipamentos e serviços para as fragatas da
classe João Belo (o que nunca se concretizou). Foi ainda este contrato
foi ainda alvo de duas alterações, em 23 de maio de 1988, que tiveram
por objectivo modificações no DDCWS devido à alteração do modelo
da peça de 100m/m para o modelo 68,13 CADAM e modificações no
radar DA08 e transponder VESTA o que levou a um acréscimo de preço
de 883,8 mil HFL.

6. A MISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS
FRAGATAS DA CLASSE VASCO DA GAMA
É indiscutível o cuidado que a Marinha teve desde o início do processo de aquisição nas novas fragatas no seu desenvolvimento e acompanhamento ao nível técnico, contratual e de fiscalização da construção.
Como descrito anteriormente a questão do reequipamento da Marinha conducente à substituição das fragatas classe Almirante Pereira
da Silva tem o seu início na 3.ª Divisão do EMA por iniciativa do, então
seu Chefe, o CMG Nunes da Silva. E nesta Divisão continua o assunto
a ser acompanhado ao longo dos anos que se seguiram. Em 1983 é então feita uma apresentação “não oficial” à Marinha do projeto MEKO
200PN por um Consórcio alemão que trazia consigo um considerável
apoio do governo alemão que tudo indicava tornar viável a concretização por Portugal das novas fragatas.
É nesta ocasião que o CEMA, ALM Sousa Leitão, decide reforçar
a 3.ª Divisão de modo a complementar o trabalho que vinha sendo feito
pelos oficiais daquela divisão, nomeadamente pelo então CTEN Almeida Godinho. E assim destaca para a 3.ª Divisão do EMA o então CFR
AN Rodrigues Baptista que se dedica em exclusividade ao assunto das
novas fragatas, sendo assim criado um grupo de trabalho, com estatuto informal, para acompanhar as negociações que então começavam
decorrentes da decisão governamental e que passou a ser dirigido pelo
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VALM Serpa Vasconcelos (que entretanto tinha cessado as funções de
VICE-CEMA) e que reportava directamente ao CEMA. Sentida a necessidade de formalizar o grupo de trabalho é então criado o ”Gabinete
de Coordenação do Programa das Novas Fragatas” (GCPNF), no
qual vão, na medida das necessidades, sendo adstritos oficiais especialistas das várias áreas do material e operacional. São de referir para
além do atrás citado CFG Rodrigues Baptista, os então CFR EM Saldanha Carreira, posteriormente substituído pelo CFR EM Salinas Ribeiro, CFR Bordalo Ventura, CMG SE José de Freitas, CFR EMQ Brito
Afonso e CTEN Viegas Filipe. Respondendo este Gabinete diretamente
ao ALM CEMA foi notório algum desconforto nomeadamente da estrutura da Superintendência do Material que afirmava ficar fora de todo o
processo de negociação em curso.
Como já igualmente citado anteriormente a Resolução de Conselho de Ministros de 2 de maio de 1985 decidiu adjudicar ao Consórcio MEKO a construção de três fragatas MEKO 200PN, encarregar
o Ministro da Defesa Nacional (MDN) de concluir as negociações e
assinar em nome do Estado Português os respetivos contratos e atribuir
à Marinha a responsabilidade pela gestão técnica do projeto. E neste
contexto é o GCPNF que assume a assessoria do MDN para a conclusão
das negociações, não só com o Consórcio MEKO mas também com os
fabricantes dos equipamentos e sistemas GFM e ainda na concretização
dos acordos (MoU´s) com os governos dos países aliados que contribuíam para o projeto (com exceção dos contratos e acordos referentes
ao programa dos helicópteros, negociados mais tarde e com assessoria
de outro Grupo de Trabalho sediado no EMA).
E neste trabalho foram horas de reuniões de discussão sobre a configuração final dos sistemas e equipamentos dos navios, dezenas de deslocações ao estrangeiro, encontros bilaterais e centenas de documentos
e páginas de contratos e acordos produzidos dando uma sempre leal e
profícua assessoria ao responsável por toda a negociação, Ministro da
Defesa Nacional e seu Secretário de Estado, que, como é lembrado,
não dispunha, à data, de estrutura ministerial. Este grupo de assessoria,
que dispondo da colaboração dos membros do gabinete do Ministro,
contou ainda com a participação pontual do Eng. ECN Óscar Mota nas
discussões técnicas, da Dra. Isabel Reynold, da Direcção Geral do Tesouro, para as questões orçamentais, do Dr. Gil Galvão para as questões
jurídicas e quando se tratava de discutir contrapartidas, do Eng Antó-
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nio Alfaiate, do departamento da indústria e comércio. Todo este grupo
era liderado pelo VALM Serpa Vasconcelos que com grande eficácia,
enorme paciência em ouvir e apresentar os pontos de vista do interesse
nacional, foi uma peça chave para terem chegado a bom termo todas
as negociações que permitiram a aquisição das três fragatas da classe
Vasco da Gama.
Em toda fase de negociações com o Consórcio MEKO considerase de evocar a figura do CALM ECN (Ref) Rogério d' Oliveira que,
actuando como representante do estaleiro “Blohm&Voss” (onde gozava
de grande respeito desde a construção das primeiras corvetas portuguesas e cujo projeto era de sua autoria), muito contribuiu para encontrar
solução para alguns dos problemas que surgiram.
Em 25 de julho de 1986 é assinado o contrato de construção das 3
fragatas com o Consórcio MEKO e o MoU com o governo alemão a que
se seguiram, ao longo desse ano e do seguinte, as assinaturas dos contratos de aquisição de sistemas e equipamentos com a CENTREL e com
a HSA, assim como os vários MoU´s com os governos aliados contribuintes do projeto, conforme é descrito adiante no n.º 9 deste capítulo.
Terminada a fase de negociação e assinaturas de contratos a Marinha assume a “responsabilidade pela gestão técnica do projeto”. Para
tal, o GCPNF é transformado na “Missão para a Construção das Fragatas Classe Vasco da Gama” assumindo a sua chefia, em 29 de junho
1987, o VALM Serpa Vasconcelos continuando na dependência direta
do CEMA. E é esta Missão que coordena e controla toda a concretização do projeto, assumindo as respetivas responsabilidades nacionais.
Em junho de 1989, a Missão passa a estar inserida e tutelada pela estrutura da Superintendência dos Serviços do Material sendo chefiada pelo
então Director do Gabinete de Estudos da Direcção Geral do Material
Naval, CALM Moreira Rato e que a 23 de novembro seguinte é substituído pelo CALM Isaías Gomes Teixeira
São várias frentes que foram ativadas para o desempenho da suas
funções das quais de forma sucinta, são de referir:
• Na Alemanha, é criada a Delegação em Hamburgo, chefiada pelo
CMG ECN Xavier Cabrita e da qual farão parte oficiais que já
integravam, em Lisboa, a Missão: os então CFR AN Rodrigues
Baptista, CFR EM Salinas Ribeiro, CMG SE José de Freitas e
CMG EMQ Brito Afonso, e também, posteriormente para tra-
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tar das questões do apoio logístico, o CFR EM Martins Bettencourt . Esta Delegação, trabalhando nas instalações do estaleiro
“Blohm&Voss”, acompanha a construção dos navios, apoia a
presença do elementos das futuras guarnições nas suas estadias
para assistirem as provas e cursos e ainda colabora na entrega
dos navios. Para apoio à construção dos 2º e 3os navio, é criado
outra Delegação em Kiel, nas instalações do estaleiro “HDW”
com a presença, desde o início, o CFR ECN Fernando Manuel.
Após a entrega do NRP Vasco da Gama, em Hamburgo, o CFR
AN Rodrigues Baptista passa para Kiel em permanência, sendo
que os restantes membros da Delegação, continuaram vivendo
em Hamburgo e deslocavam-se diariamente a Kiel. Com a entrega do 3º navio, o NRP Corte Real, em novembro 1991, termina
a actividade da Missão na Alemanha. O desempenho na fiscalização da construção pela Missão foi, decorrente do estabelecido
no MoU entre os governos, apoiado com a presença permanente
de um elemento especialista do Ministério da Defesa da RFA que
prestou um inestimável serviço no que respeita ao controlo da
qualidade trabalho que ficou bem patente no producto acabado
dos estaleiros;
• Dado que muito do material a instalar nas fragatas era de origem
americana, nomeadamente sistemas de armas, como é o caso dos
mísseis SSM Harpoon e SAM Seasparow, bem como o Sistema
de Guerra Eletrónica e as Turbinas a Gás LM2500, foi criada
outra Delegação em Washington DC, com sede oficial nas instalações da Embaixada de Portugal onde os Adidos Militares tinham os seus Gabinetes. Para esta Delegação foram nomeados
os então CFG Moura Domingues e o 1TEN AN Bossa Dionísio.
Na prática o seu local de trabalho era em Cristal City, em instalações alugadas por uma empresa que prestava serviços no âmbito
de um FMS Case, o que facilitava os contactos com a U.S.Navy
porque muitos dos Departamentos estavam aí sediados. A ação
desta Delegação foi também importante no despacho atempado
do material para os estaleiros construtores na Alemanha.
• Decorrente da entrega dos navios foi implementado o “Apoio
Logístico Integrado” com o qual ia sendo controlado a entrega
de sobressalentes e ferramentas previstas nos diversos contratos
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de aquisição dos navios. Tal programa permitiu um acompanhamento permanente da sua recepção assim como o da organização
da manutenção e seu planeamento, formação treino e documentação relacionada assim como o aprestamento oficinal. Para tal
foram sendo levadas a cabo pela Missão, ao longo do ano de
1991, várias reuniões com a presença de representantes dos navios assim como de todos o organismos da Marinha competentes
na manutenção, reparação e abastecimento e assim preparando a
transferência de responsabilidades inerentes à cessação de atividade da Missão.
A “Missão da Fragatas”, como era tratada, e as organizações que
a precederam desempenharam um importante e fundamental trabalho
ao longo de todo o projeto de aquisição das fragatas classe Vasco da
Gama quer na avaliação, quer na negociação quer na fiscalização da
construção e entrega. Foi um contributo notável para o sucesso da concretização do projeto que, passados 25 anos, se reconhece ter mudado
a Marinha.

7. CONSTRUÇÃO E ENTREGA DOS NAVIOS
Inicialmente e de acordo com as cláusulas contratuais o 1º e 3º
navio seriam construídos no estaleiro da “Blom&Voss”, em Hamburgo
e o 2º no estaleiro da HDW, em Kiel, devendo a entrega do 1º ocorrer
4 anos após a entrada em vigor do contrato e a entrega do 2º e 3º navio,
respectivamente 6 e 12 meses depois. Posteriormente, foi aceite pela
parte portuguesa que a construção do 3º navio também fosse efetuada
na HDW e foi necessário protelar a data de entrega do 1º navio de novembro de 1990 para janeiro de 1991, mantendo-se as datas de entrega
do 2º e do 3º navio para maio e novembro de 1991, respetivamente.
Com a entrada em vigor do contracto em novembro de 1986, foram datas significativas do projeto:
• 1989 Fev 01 – “lançamento da quilha” (no caso, junção dos primeiros módulos construídos em oficina) do NRP Vasco da Gama
• 1989 Jun 02 – “lançamento da quilha” do NRP Álvares Cabral;
• 1989 Jun 26 – lançamento à água do Vasco da Gama do NRP
Álvares Cabral e do NRP Corte real em Hamburgo sendo Madrinha Dona Luiza Melo (Mulher do então MDN, Eng. Eurico
de Melo;
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Batismo e lançamento à água do NRP Vasco da Gama

• 1989 Nov 20 – “lançamento da quilha” do NRP Corte Real;
• 1990 Jun 06 – lançamento à água do NRP Álvares Cabral e do
NRP Corte Real, em Kiel, sendo madrinhas, respetivamente,
Dona Maria Cavaco Silva (Mulher do então 1º Ministro, Prof.
Cavaco Silva) e Dona Maria dos Anjos Nogueira (Mulher do então MDN, Dr. Fernando Nogueira);
• 1990 Set 04 – início de provas de mar do NRP Vasco da Gama;
• 1991 Jan 18 – entrega do NRP Vasco da Gama em Hamburgo;
• 1991 Jan 28 – início de provas de mar do NRP Álvares Cabral;
• 1991 Mar 24 – chegada a Portugal (Lisboa) do NRP Vasco da
Gama;
• 1991 Mai 24 - entrega do NRP Álvares Cabral em Kiel;
• 1991 Jul – início das provas de mar do NRP Corte Real;
• 1991 Jul 19 – chegada Portugal (Leixões) do NRP Álvares Cabral;
• 1991 Nov 20 – entrega do NRP Corte Real em Kiel;
• 1992 Jan 31 – chegada a Portugal (Praia da Vitória) do NRP Corte Real.
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As fragatas NRP Vasco da Gama, NRP Álvares Cabral
e NRP Corte Real a navegarem em Portugal

8. AQUISIÇÃO DOS HELICÓPTEROS
Desde cedo começou a abordagem para a aquisição dos helicópteros ASW para operarem nas fragatas. Apresentaram-se como mais fortes
candidatos os ingleses da Westland e os americanos da Sikorsky
(para estes, até foi colocada a necessidade de alterar o hangar dos navios!), sendo que a preferência recaía nos Lynxs por ser o modelo mais
usado nas marinhas europeias aliadas. A negociação para a sua aquisição
e respetivo apoio pelo Governo do Reino Unido foi lenta e só foi desbloqueada por troca de correspondência entre os 1º Ministros de Portugal e
Reino Unido, Cavaco Silva e Margaret Thatcher. Finalmente, em 21 de
novembro de 1990, o Dr Eugénio Ramos (Secretário de Estado da Defesa
Nacional) assina, em nome do Governo português, com a firma inglesa
WESTLAND, o contrato com vista à aquisição de 3 helicópteros (Sea
Lynx) e a reconfiguração dos 2 cedidos, em estado novo, pelo Governo
do Reino Unido (cedência por um custo reduzido de 7,878 M GBP no
âmbito da comparticipação para o projeto das fragatas MEKO 200PN)
sendo o seu preço básico de 52,62 milhões de libras (de registar que, em
data posterior à da assinatura do contrato, a cotação da libra sofreu significativa baixa o que se traduziu numa vantagem acrescida ao longo dos
pagamentos ao longo da vigência do contrato).
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De referir que os radares, antenas e sonares para equipar os helicópteros foram adquiridos nos USA.
O tema helicópteros, pela sua importância e especificidade, será
tratado, a seguir, em texto dedicado.

9 - CUSTO DO Projeto
Para além do apoio do Governo da RFA, e já trás referido, o projeto MEKO 200PN contou com as contribuições, em dinheiro ou material, dos seguintes governos de países aliados:
• HOLANDA – 39,2 M HFl para comparticipação nos custos de
aquisição de equipamento à HSA;
• NORUEGA – 38,7 M NOK para aquisição material de convés norueguês;
• CANADÁ – fornecimento de sonares;
• FRANÇA – fornecimento de peças de 100m/m e telefones submarino;
• LUXEMBURGO – numerário para pagamentos a determinar por
Portugal;
• REINO UNIDO – venda por preço reduzido de 2 helicópteros Lynx,
em estado novo, para serem reconfigurados em ASW, formação de
pilotos e pessoal de manutenção e documentação técnica;
• USA – utilização da ajuda corrente - Foreign Military Sales
(FMS) - para aquisição de turbinas a gás, sistemas de mísseis
e peça de defesa próxima contra mísseis, equipamento de guerra
electrónica e radares, antenas e sonares dos helicópteros, avaliada em 235,6 M US Doll.
Para concretização destes apoios foram assinados MoU’s entre o Ministério da Defesa Nacional de Portugal e os Ministérios da Defesa dos
citados países durante os anos de 1987 e 198811. De referir que o Governo
do Luxemburgo não quis assinar nenhum acordo limitando-se a solicitar
o número da conta onde deveria ser depositada a sua contribuição.
E em resumo pode-se apresentar um quadro especificando a cobertura financeira do projeto MEKO 200PN, no qual, com o apoio dos países
	Em 1987, a 21 de abril com o Governo da Holanda, em 23 de junho com o Governo da
Noruega e a 16 de julho com o Governo do Canadá. Em 1988, a 11 de fevereiro com
o Governo de França e em 1990, a 21 de novembro com o Governo do Reino Unido.

11
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da NATO, foi possível ao Governo de Portugal dotar a nossa Marinha de
Guerra de três fragatas modernas (ao tempo) do mesmo nível e completamente interoperáveis com os navios equivalentes das marinhas aliadas,
gastando ao orçamento do estado menos do valor do projeto.
ORIGEM

VALOR
(M contos)

FINANCIAMENTO
Pagamentos:

Orçamento
do Estado

- ao Consórcio MEKO – 390 M DM........... (Contrato)

30,810

- à HSA – 231,375 M HFL.......................... (Contrato)

16,243

- à Centrel -1,690 M contos........................ (Contrato)

1,690

- à WESTLAND – 52,621167 M GBP....... (Contrato)

13,997

- ao Governo UK – 7,878 M GBP................ (Acordo)

2,096

- Despesas administrativas

1,000
SUBTOTAL

65,836

Alemanha

Contribuições para pagamento ao Consórcio MEKO
– 490 M DM..................................................... (MoU)

38,710

EUA

Utilização FMS
– avaliado em 235,6 mi USD Doll................... (FMS)

33,340

Canadá

Fornecimento Sonares
– avaliado em 62,0 M DM............................... (MoU)

4,898

França

Fornecimento Peças 100 mm e Telefones Submarino
- avaliado em 48,0 M DM................................. (MoU)

3,792

Holanda

Contribuição para pagamento à HSA
- 39,2 M HFl..................................................... (MoU)

2,752

Noruega

Fornecimento material convés
- 38,7 M NOK................................................... (MoU)

0,711

Luxemburgo

Contribuição de 18,0 M FrLux............................ ------

0,079

Reino Unido

Contribuição para projeto helicópteros
- avaliado em 15 M GBP................................... (MoU)

3.990

TOTAL

154,108

Nota - Câmbio aplicado: DM=79$00 / NFL=70$20 / US Doll=141$50 / GBP= 266$00

De referir que, associados aos contratos assinados com as empresas estrangeiras, foram também assinados contratos de contrapartidas,
onde ficaram previstas transferências de tecnologia, investimentos em
Portugal e exportação de produtos não tradicionais da indústria nacional, por valores que foram largamente compensadores das divisas despendidas pelo Estado português.
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Cap III - O NAVIO
1. O CONCEITO MEKO

MEKO 200PN

O termo MEKO é a abreviatura da expressão, em alemão,
“Mehreweck Korvette” que em português significa “corveta polivalente”. O conceito desta construção consiste numa plataforma padrão
na qual são instalados equipamentos em contentores, em paletes ou
mastros, de dimensões padronizadas. No caso dos contentores, em
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cada um são instalados todos os subsistemas e unidades que constituem a arma, sensor, equipamento ou sistema assim como as respetivas instalações elétrica e de ar condicionado. Este conceito de
construção modular, projeto do estaleiro “Blohm&Voss” e cujo estudo terá tido início nos anos 70, suscitou interesse internacional. Foi
o caso da construção para a Marinha da Argentina de MEKO 360 e
MEKO 140, para a Nigéria também de MEKO 360 e para a Turquia
de 4 fragatas MEKO 200T. Posteriormente ao contrato celebrado com
Portugal, a Marinha Grega adquiriu 4 MEKO 200 e o estaleiro contratualizou com Austrália e a Nova Zelândia a construção de 10 MEKO
200. Igualmente as fragatas alemãs do tipo F-123 foram construídas
de acordo com esta filosofia. De referir ainda que este conceito foi o
adotado pelo Grupo de Trabalho da OTAN que, durante alguns, anos
estudou a “fragata dos anos 90”.
No caso das MEKO 200PN modelo adquiridas por Portugal, existe um total de 36 módulos – 4 contentores para armas, 10 contentores
para equipamentos e sistemas eletrónicos, 9 contentores para sistemas
de tratamento do ar interior, 11 paletes e 2 mastros.

Exemplo da contentorização a bordo

As vantagens deste tipo de construção são, nomeadamente, a possibilidade de a construção da plataforma ser efetuada em paralelo com
a montagem das armas e sensores nos contentores nas instalações dos
respetivos fabricantes e que depois serão instalados, já testados, sendo
necessário somente a ligação às tomadas da energia elétrica e do ar
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condicionado aos circuitos da plataforma. Tal permite uma redução do
tempo de construção e com a montagem de armas e sensores em melhores condições de trabalho e com melhor qualidade nas instalações dos
fabricantes onde decorrem os necessários testes em fábrica para o conjunto do sistema e não somente de equipamento a equipamento. Também este conceito permite uma maior operacionalidade dos navios uma
vez que permite a substituição dos contentores não só para efeitos de
modernização das armas e sensores, mas também para eventuais longas
reparações e manutenções, isto sem ser necessário longas imobilizações
dos navios. Em relação a um projeto convencional o projeto MEKO
exige, num entanto, a necessidade de um volume interno superior em
cerca de 2% e um aumento de peso em cerca de 1,5%, valores que são
considerados insignificantes.
Será de salientar que este projeto trazia, desde logo, incorporadas
as lições decorrentes do conflito das Falkland, de que são exemplo a
substancial redução das assinaturas radar, acústica, infravermelha e de
silhueta assim como o aumento da capacidade de sobrevivência do navio através da situação de cidadela do seu interior (com uma pressão de
3 mb acima da pressão atmosférica exterior, para evitar a contaminação do interior em caso de ataque Nuclear, Bacteriológico ou Químico
(NBQ) e a divisão do navio em 12 compartimentos de desenvolvimento
vertical independentes e estanques entre si. De capital importância foi
a introdução de um “data-bus”, consistindo em dois cabos coaxiais redundantes, correndo ao longo do fundo do navio, e que permitem aos
vários sistemas e subsistemas de bordo trocar a informação necessária.
Daqui resulta uma redução de cablagens a bordo assim como facilitar as
eventuais futuras modernizações e substituição de equipamentos.

2. DESCRIÇÃO DO NAVIO
O navio foi concebido para atuar em ambiente de multiameaça,
tendo sido observados os seguintes requisitos operacionais:
• Vigilância e controle do mar;
• Defesa própria e ataque contra navios de superfície;
• Defesa própria e ataque contra submarinos;
• Defesa própria e ataque contra aeronaves e mísseis;
• Tiro de apoio contra terra.
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a - Características gerais de projeto
• Comprimento fora a fora............................... 115,9 mt
• Comprimento na linha de água..................... 109,0 mt
• Boca na linha de água................................... 13,8 mt
• Boca no convés............................................. 14,2 mt
• Pontal............................................................. 9,15 mt
• Calado ........................................................... 4,1 mt
• Calado no domo sonar................................... 6,2 mt
• Deslocamento (aproximado) ...................... 3200 Tons
• Propulsão ....................................................... CODOG12
• Velocidade máxima.......................................
32 nós
• Alojamento para 26 oficiais, 48 sargentos e 111 praças
b - Estrutura e casco
Casco e superestruturas são em aço de alta resistência. O casco apresenta uma boca relativamente grande em relação ao seu comprimento o que
permite uma boa estabilidade e um considerável volume interno. A parte
de ré do convés do navio constitui a plataforma do helicóptero, estando o
navio preparado para operações de voo diurnas e noturnas. Por vante da
plataforma existe um amplo hangar que poderá albergar 2 helicópteros de
médias dimensões, estando as oficinas e paióis de apoio em seu redor.
O navio encontra-se dividido em 12 (doze) secções de desenvolvimento vertical e estanques, estando 10 (dez) delas inseridas na “cidadela” ou seja completamente isoladas do exterior e num ambiente de sob
pressão, no seu conjunto ou isoladamente em cada uma delas, uma vez
que cada uma das secções é autónoma em ventilação, energia, circuito de
incêndios e esgoto, o que dá ao navio uma boa capacidade de resistência
a impactos e ao ambiente NBQ.
O desenho do casco e das superestruturas teve em conta a necessidade de obtenção de reduzidas silhuetas e assinatura radar. Assim, o
navio apresenta superestruturas homogéneas, planas e baixas e a “radar
cross section” foi minimizada através do desenho das suas superfícies
exteriores onde foram eliminadas as descontinuidades bruscas na configuração das obras mortas e áreas perpendiculares ao plano de superfície
do mar sendo bem visível a pequena inclinação que casco, superestruturas e hangar do helicóptero apresentam.
12

Propulsão combinada de motores Diesel ou turbinas a gás.
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A redução da assinatura acústica foi particularmente considerada
e para tal, os motores Diesel, turbinas, caixas redutoras e motores dos
grupos eletrogéneos estão encapsulados e montados sobre uma estrutura resiliente de forma a reduzir a transmissão de vibrações ao casco.
Com igual propósito as bombas de circuito de incêndios e de esgoto
assim como os compressores das unidades hidráulicas, do ar condicionado e dos ventiladores foram montados sobre estruturas elásticas. Para
obtenção da redução de ruído também contribui a forma que foi dada
ao casco na zona dos hélices assim como as pás destes serem reviradas.
A redução da assinatura infravermelha foi conseguida através do
posicionamento das chaminés do navio em relação aos mastros e antenas o que permite a diminuição do aquecimento destes e a turbulência
dos gases de escape, bem como pela geometria dos encanamentos de
ar e das respetivas aberturas ao exterior.
As 368 toneladas de combustível, por razões de segurança, estão
armazenadas em 16 tanques todos eles situados abaixo da linha de
água, e que permitem um autonomia superior a 4.000 milhas a 18 nós.
Existe igualmente um tanque para combustível de helicóptero com a
capacidade de 23 tons.
O navio dispõe de 4 tanques para água potável com a capacidade
total de 112 tons e ainda 8 tanques para 218 tons de água de lastro.
A manobrabilidade do navio é assegurada por um leme central,
semi-compensado, de grandes dimensões e de dois veios propulsores
com hélices de passo controlável permitindo reações muito rápidas.
De referir que, à data da entrega o navio atingia, a partir da situação de
parado, em cerca de 2 minutos a velocidade de 31,5 nós e, navegando
a esta velocidade e metendo máquinas a ré toda a força, estacava em
3 comprimentos, cumprindo assim os dados de projeto contratuais.
c - Sistemas para combate
(1) - Deteção
O navio possui os seguintes equipamentos que lhe permitem a deteção de alvos:
• Radar DA08 – radar de aviso combinado de longa e média distância, trabalhando na banda F, com capacidade de contrariar medidas ECM, nomeadamente agilidade de frequência e utilizável
em modo superfície e modo aéreo;
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• Radar MW08 – radar de aviso e seguimento combinado de curta
e média distância, trabalhando na banda G, tridimensional, com
um diagrama de irradiação de 0 a 70º, com capacidade de iniciação automática de seguimento de 20 alvos e de iniciação manual
do seguimento de 8 alvos de superfície mais 2 dos quais fornece
informação sobre resolução de tiro;
• Radar HK1007 – Radar de navegação já conhecido da nossa
Marinha que está ligado, com algumas limitações ao sistema de
comando e controlo (SEWACO), podendo ser utilizado, como
recurso, como radar de aviso de superfície fornecendo informação para a compilação da imagem de superfície, não sendo no
entanto possível a extração de vídeo sintético;
• APECS II / AR-700EW - equipamento de ESM, efetua a deteção de emissões eletromagnéticas das bandas utilizadas pelos
radares assim como o seu azimute. Com capacidade de análise
de todas os parâmetros de emissão detetada, e de compará-los
com informação em memória por forma a efetuar a correlação
emissão / plataforma, apresentando aas deteções em função do
seu grau de ameaça;
• Sonar SQS-510 – sonar de casco de médio alcance, de produção
canadiana, é um desenvolvimento do anterior modelo 505 utilizando as últimas técnicas de processamento de sinal. Associado
ao sonar existe o batitermógrafo XSV / XBT que recolhe da
água os parâmetros necessários para que o sonar efetue a predição da propagação do som na água.
(2) - Seguimento de alvos e controlo de tiro
A resolução do problema de tiro da peça de 100mm e do lançamento
do míssil Sea Sparrow é obtida através do DDWCS (Dual Director Weapon Control System) que recebendo informação relativa à designação
de alvos, faz a sua aquisição e seguimento, através dos radares STIR e
das sua câmaras de vídeo associadas, dos canais de tiro de superfície do
MW08 e ainda dos TDS (Target Designator Sight) instalados nas asas da
ponte, posiciona, comanda e controla as armas referidas.
O DDWCS conjuntamente com o STACOS constitui o “Sistema de Comando e Controlo de Armas e Sensores” – o SEWACO
– podendo, num modo degradado de funcionamento deste, assumir o
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DDWCS algumas das funções que normalmente são efetuadas pelo
STACOS (sistema de gestão de dados táticos), nomeadamente o controlo do radar MW08 e a designação de alvos para os canais de tiro.
Resumindo, o DDWCS gere 4 canais de tiro, 2 utilizando o STIR AV
e STIR AR respetivamente, e os outros 2 utilizando os 2 canais de superfície do radar MW08, com vista à utilização da peça de 10mm e
míssil SEA SPAROW com os 2 primeiros e da peça de 100mm com os
2 segundos canais.
Para todo este trabalho tem o DDWCS 5 computadores ligados ao
“data bus” do SEWACO:
• 1 SMR-4 do WCC (Weapon Control Console);
• 2 SMR-MU das 2 SCC (STIR Control Console);
• 2 SMR-MU dos WIC (Weapon Interface Cabinet).
Os STIR são radares de seguimento e iluminação de alvos utilizando para a primeira função as bandas I e J (monopulse radar) e para
a iluminação a banda K (CW transmitter).
(3) - Armamento
• Peça de 100mm Mod 68 CADAM da Creusot-Loire. Peça francesa idêntica às instaladas nas fragatas classe João Belo e corvetas da classe Baptista de. Andrade, mas com a modificação CADAM o que lhe aumentou o ritmo de fogo para 80 disparos por
minuto, à custa do melhoramento do sistema de alimentação e de
recuperação do cano. A peça está integrada no sistema SEWACO
podendo efetuar-se o seguimento do alvo e controlo do tiro a partir dele. Para seguimento de alvo pode ser utilizado qualquer dos
radares STIR e ainda os 2 canais de tiro de superfície do MW08
para tiro de superfície.
• VULCAN PHALANX – sistema antimíssil de tiro rápido de defesa próxima com 6 canos rotativos e um ritmo de fogo de 3000
disparos por minuto. Completamente autónomo, contendo em si
o radar de pesquisa e de seguimento e pode funcionar de modo
automático.
• Mísseis SSM HARPOON – 2 estruturas de suporte para 4 “canister” cada. Mísseis “stand alone” contra alvos de superfície a
longa distância. O seu disparo é independente do sistema SEWA-
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CO, sendo a ligação a este fundamentalmente para efeitos de posicionamento do alvo, planeamento do perfil de voo e para medidas preparatórias de disparo.
• Mísseis SAM SEA SPARROW – 1 lançador com 8 silos. Mísseis “homing semi-ativo” contra alvos aéreos a curta e média distância completamente inserido no SEWACO, sendo o seguimento do alvo efetuado por qualquer dos radares STIR, sendo através
das antenas destes que é transmitida a emissão CW necessária ao
guiamento do míssil.
• Lançador de Torpedos – 2 lançadores triplos podendo ser utilizados os torpedos MK44 e MK46, sendo o seu lançamento
efetuado a partir do Centro de Operações em painel inserido na
posição da consola horizontal de BB. Embora completamente
desligado do sistema de comando e controlo de armas e sensores, este, em função do tipo de torpedo aconselha o momento de
lançamento tendo em conta a posição do submarino alvo ou do
“datum”.
Equipamento já conhecido da Marinha. Somente há a referir a
novidade do torpedo MK46 e a perigosidade do seu combustível propulsor, o “Otto fuel” que requer cuidados muito especiais em caso de
derrame ou incêndio.
(4) - Helicópteros
O navio está preparado para embarcar 2 helicópteros orgânicos
(“Super Lynx”), basicamente para a luta anti-submarina que podem
operar quer como sensor quer como arma. Estão equipados com radar
e sonar e podem lançar torpedos ou efetuar, até cerca de 100 milhas do
navio, operações de reconhecimento ou de obtenção de elementos de
alvos de superfície. É igualmente peça importante para operações de
SAR e de apoio logístico de pessoal ou material.
(5) - Equipamentos de contramedidas
• 2 conjuntos de 6 tubos de lançadores de “chaff s” (seduction) SRBOC MK36 Mod1. Também este equipamento está “off line” do
SEWACO, que no entanto fornece conselho de qual o bordo mais
conveniente para lançamento assim como o rumo de evasão.
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• 1 equipamento de contramedidas eletrónicas (ECM) inserido no
APPECS II AR 700EW e que possibilita efetuar o “jamming” a
radares das várias bandas. Pode funcionar associado ao ESM de
modo automático e ainda por comando e controlo do SEWACO.
• Sistema de desmagnetização que permite reduzir a valores mínimos a assinatura magnética do navio sendo a componente devida
ao rumo determinada e introduzida automaticamente através de
sensor existente no topo do mastro.
(6) - Sistema de Comando e Controlo
O “SEWACO”, como atrás já referido, constitui o sistema de Comando e Controlo de armas e sensores. Para além dos sensores, armas,
equipamentos de seguimento de alvos e controlo de tiro, é parte integrante dele, senão o seu principal elemento, o STACOS. Trata-se de um
NTDS (Naval Tactical Data System) que fornece o tratamento e atualização de toda a informação vinda dos sensores associados, sobre a situação
tática, permitindo então uma rápida avaliação pelo Comando da ameaça
e posterior decisão para controlo da situação e/ ou emprego das armas, o
que ele também, para algumas das armas, se encarrega de executar.

O Centro de Operações - STACOS
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(7) - Transmissão de dados táticos
Para a incorporação do navio em forças navais e operação de
aéreos torna-se indispensável a existência de sistemas que efetuem
a transmissão e receção de dados táticos. Para este efeito o navio
dispõe de:
• Link 11 – para ligação, em tempo real, entre NTDS de navios e
/ ou aviões;
• Link 14 – para transmissão de dados para terra ou para navios
que não possuam Link 11 ou NTDS;
• VESTA – para receção de dados transmitidos pelo helicóptero
em operação coordenada pelo navio.
Todos estes equipamentos funcionam comandados e controlados
pelo STACOS.
(8) - Equipamento para identificação de alvos
Para esta função o navio tem instalado o IFF MK12-Mode 4, também ele integrado no NTDS, fornecendo para os displays das consolas
a visualização da pergunta e resposta.
d - Sistema Integrado de Controlo das Comunicações
O Sistema Integrado de Controlo das Comunicações – SICC – é
um sistema de conceção e construção nacional, fornecido pelo grupo
CENTREL, que também produziu parte dos equipamentos. A versão
então instalada era a SICC II.
Com este sistema o navio tem capacidade de controlar remotamente, através do Centro de Comunicações (CC), todos os equipamentos
de transmissão e de receção de comunicações de bordo bem como a
sua atribuição aos diversos utilizadores. De igual modo todo o processamento e manuseamento de mensagens e circuitos de radio-teleimpressora é efetuado, quer no CC quer no Centro de Operações (CO). O
sistema é constituído por:
• Subsistema de supervisão e controlo com um microprocessador;
• Subsistema RATT com um microprocessador;
• 13 Recetores de VLF a HF;
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•
•
•
•
•
•

7 Transmissores HF;
1 Transmissor de MF / HF;
Teleimpressoras;
Equipamentos de cifra;
Multiacopoladores;
Antenas.

O mesmo sistema integrado permite ainda estabelecer e gerir as
comunicações internas no navio, entre 45 locais diferentes, através de
igual número de comandos áudio que podem ser ligados entre si, ponto
a ponto ou em conferência.
No âmbito das comunicações com o exterior, mas não integrados
no SICC, o navio possui ainda:
• Transreceptores de emergência / socorro (MF / RF);
• Transreceptores de VHF de banda baixa (alguns “man pack”);
• Transreceptores de VHF de banda marítima;
• Transreceptores de VHF para comunicações com aéreos;
• Telefone submarino TUUM 2D;
• Fac-simile meteo NAGRAFAX (receção através de 1 RX dos 13
acima apontados).

O Centro de Comunicações
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e - Equipamentos de apoio à navegação
• Sistema de navegação MNS 2000 que permite utilizar as redes
de posicionamento por meios eletrónicos STANAV, LORAN C,
OMEGA, DECCA e ainda está preparado para receber a rede GPS.
• Piloto automático “NAUTO PILOT”.
• Radiogoniómetro de HF e VHF – TAYO.
• Sonda – VE-59C ELAC.
• Anemómetro.
• Agulha magnética – T-12ª.
• Odómetro – CHERNIKEEF.
• Referência vertical – ANSCHUTZ.
• Girobússola com 8 repetidoras – ANSCHUTZ – Standard 45.
• Radar de navegação KH 1007 (repetidoras na ponte e no CO).
• Mesa de Registo SPL-182 (no CO).
Nota: os últimos 5 equipamentos acima indicados estão ligados ao
NTDS fornecendo a informação respetiva.
f - Sistema de propulsão
O sistema de propulsão no navio é CODOG – “Combined Diesel
or Gas”, com duas linhas de veios cada uma constituídas por:
• Motor Diesel MTU de 3250 KW (4328 BHP);
• Turbina a gás LM 2500 de 19710 KW (26250 BHP);
• Caixa redutora RENK;
• Hélice de 5 pás de passo regulável – ESCHER-WYSS, pesando
cerca de 11 ton e com um diâmetro de 4,20 mt.
O navio tem 2 casas de máquinas, sendo a das turbinas a vante e a dos
motores a diesel a ré. Motores e turbinas encontram-se contentorizados.
Os veios mantêm-se sempre em rotação, rodando ambos no sentido do meio do navio. A velocidade baixa a rotação dos veios mantém-se
constante, alterando apenas a inclinação das pás dos hélices (passo).
A propulsão do navio é conduzida e controlada a partir da “Central de Máquinas” (MCR) através do NAUTOS, sistema computorizado
que gere também a produção e distribuição da energia elétrica assim
como monitoriza e controla diversos equipamentos com interesse para
a plataforma como sejam ventilação, circuito de incêndios, sistema de
esgoto, sistema de combate e deteção de incêndios, etc.
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O controlo da propulsão no MCR - NAUTOS

O controlo da velocidade poderá igualmente ser efetuado diretamente da ponte.
g - Sistema de produção e distribuição de energia elétrica
O navio dispõe de 2 casas de auxiliares, uma vante e outra a ré,
cada uma com 2 alternadores de 775 KVA acionados por motores Diesel MTU. As necessidades máximas do navio são satisfeitas pela energia produzida por 2 dos geradores.
O navio dispõe de conversores e transformadores para que possa
utilizar os seguintes tipos de corrente elétrica a partir dos 440V / 60 Hz
produzidos pelos geradores:
• A 60 Hz – 115V e 220V (só disponível na enfermaria);
• A 400 Hz – 440V e 115V;
• Em DC – 24V (emergência) e 28V (helicópteros).
A distribuição da energia é feita através de cabos principais que
correm ao longo de todo o navio, por BB e EB, abaixo da linha de água
no fundo do navio, chegando a energia a cada compartimento por derivações verticais. O tal esquema corresponde uma maior segurança face
ao resguardo dado aos cabos principais.
Todo o funcionamento deste sistema é controlado do MCR através
do sistema NAUTOS.
Como números estatísticos podem-se apontar que, para o sistema
de iluminação, existem 1785 armaduras e 518 tomadas o que pode dar
uma ideia da dimensão da rede de distribuição de energia a bordo.
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h - Sistemas de Limitação de Avarias
Como atrás já foi referido este navio encontra-se dividido em 12
(doze) secções estanques de desenvolvimento vertical, constituindo 10
(dez) delas uma cidadela, ou seja, podem manter-se completamente isoladas do exterior.
A ventilação da cidadela é efetuada por 9 módulos de ventilação de
distribuição vertical que, para além de filtrarem o ar vindo do exterior,
condicionam-lhe a temperatura e o grau de humidade e efetuam a sua
reciclagem mantendo uma sobrepressão de 5 mbar.
Sobrepondo-se a esta conceção de construção será ainda de referir
que os encanamentos principais da água salgada para combate a incêndios e do esgoto dos alagamentos correm no fundo do navio, ao longo
deste, com derivações verticais para as diversas secções.
Tais caraterísticas dotam o navio de grande resistência a acidentes
pois permitem isolar qualquer das secções danificadas, continuando todas
as outras a poderem utilizar normalmente a energia e circuitos de água e
esgoto assim como manter a ventilação e proteção NBQ adequada.
Na área da limitação de avarias indicam-se os seguintes subsistemas de:
• Deteção e alarmes de incêndio;
• Combate a incêndios por água salgada (com 9 bombas principais), por halon, por espuma e por pó químico;
• Esgoto (com 3 bombas principais);
• Alagamento de paióis por “sprinklers”;
• Deteção e alarmes de alagamentos;
• Deteção de radiação nuclear;
• Descontaminação radioativa.
Todos estes sistemas são controlados e comandados da Central
LA, situada na MCR (Central de Máquinas) utilizando também para tal
o sistema de comando e controlo da plataforma – NAUTOS.
i - Outros sistemas
Será ainda de referir a existência dos:
• Sistema de tratamento de esgotos e lixo efetuando:
- Tratamento dos efluentes;
- Separação do óleo da água nos esgotos dos porões;
- Tratamento do lixo com posterior compactação.
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 que permite afirmar ser esta fragata um “navio verde” pois o
O
navio só despeja no mar produtos não poluentes, desfazendo-se
dos restantes nos portos para recipientes apropriados.
• Sistema de produção de água doce, através de 1 dessalinizador por
osmose inversa e de 1 vaporizador destilador que, no seu conjunto,
garantem uma produção diária superior a 30 ton de água doce;
• Sistema de estabilizadores de balanço BB-EB constituído por uma
aleta a cada bordo (com cerca de 5,6 m2 de área e 2,6 tons de peso)
e movidos por sistemas hidráulicos independentes sendo o seu movimento autocontrolado através de elementos retirados de um giroscópio de eixo vertical e do odómetro. Possibilita uma redução de
balanço transversal, à velocidade de 20 nós, até de 90%;
• Sistema de comunicações internas através de:
- Uma rede telefónica (98 aparelhos) com possibilidade de,
através da central, ligação a redes telefónicas em terra;
- Um conjunto de telefones de indução, havendo 154 tomadas
para a sua ligação;
- Um sistema de distribuição de som e vídeo com o qual é possível a sua distribuição, por várias áreas do navio (com possibilidade de seleção destas), quer captado nas antenas respetivas quer provenientes de reprodutores de vídeo e som. Para
tal existem espalhados pelo navio 88 altifalantes e aparelhos
de TV na Camarinha, Câmaras de Oficiais e Sargentos e nos 2
refeitórios de Praças;
- O ETO – difundindo Ordens e Alarmes através do circuito de
distribuição de som.
• A capacidade logística e de armazenagem é significativa:
- O navio está preparado para transportar cerca de 33 toneladas
de mantimentos secos e frescos, tendo uma excelente capacidade de armazenagem em ambiente refrigerado e congelado
tendo para tal câmaras para carne (-20º), para peixe (-18º),
para pão (4º), para bebidas (4º), para vegetais (4º) e uma de
serviço diário, totalizando cerca de 80m3;
- O navio foi dotado de tanques de vinho (por exigência portuguesa), em aço inoxidável, para armazenamento de 4500
litros de vinho que mais tarde foram postos fora de operação
por se ter manifestado a sua desadequação;
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- No navio existem 23 paióis, onde são armazenados os sobressalentes de bordo (para 60 a 90 dias) assim como diversas
oficinas devidamente equipadas.
• O navio está dotado de um “centro de documentação” baseado em
sistema informático e que serve de base às ações de manutenção.
j - Alojamentos
Os alojamentos de Comandante, Oficiais, Sargentos e Praças, situam-se na área central da estrutura e distribuem-se pelos pavimentos 01,
1, 2 e 3. A camarinha do Comandante (camarote, casa de banho, copa,
escritório e salote) encontra-se no pavimento 01, por vante do Centro
de Operações e da escada de acesso à Ponte. Os Oficiais alojados em
camarotes simples (Imediato e Chefes de Departamento) e camarotes
duplos, no pavimento 1, a vante, onde também se situa a câmara de oficiais e respetiva copa. Os Sargentos alojados em camarotes, de 4 ou de
8 camas, situados no pavimento 2 e as Praças alojadas em cobertas, que
variam entre as 9 e 18 camas, situadas no pavimento 3. No pavimento
2 situam-se a câmara de sargentos, a ré da cozinha, e o refeitório e uma
sala de convívio das praças por vante.
O Serviço de Saúde dispõe, a meio navio, no pavimento 2, uma ampla instalação composta por enfermaria e sala de cirurgia, sendo que, em
caso de necessidade, estão preparadas duas enfermarias de emergência.

3. MODERNIZAÇÕES
A descrição atrás efetuada corresponde ao equipamento dos navios
conforme eles foram entregues. Ao longo dos 25 anos da sua existência as esperadas e anunciadas modernizações não aconteceram ao nível
do necessário, nomeadamente no que respeita a sensores e sistemas de
comando e controlo, por manifesta falta de capacidade financeira disponibilizada nos orçamentos da Marinha.
Todavia, alguma coisa foi melhorada. A começar pelo aumento da
capacidade de alojamento para acolher todo um “staff” dum comando
de força embarcado assim como para adaptar os navios ao alojamento
de membros da guarnição femininos. No que respeita a melhoramentos
em equipamentos e sistemas será de referir:
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• Modernização no sistema CIWS “Vulcan-Phalanx” para aumento do ritmo de tiro e para tiro de superfície e introdução de eletroótico de visão noturna;
• Modernização no sistema do míssil “Sea Sparrow” para melhoria de guiamento a baixa altitude e no modo superfície-superfície;
• Modernização no sistema do torpedo MK46 para atuação em
águas pouco profundas;
• Alterações de “hardware” e “software” na direção de tiro
(DDWCS) para melhoria da eficácia no disparo para alvos de
superfície e introdução de câmaras de visão noturna;
• Alterações no Sonar AN/SQS 510 para melhoria na capacidade
de processamento e análise de informação;
• Instalação de AIS, ECDIS (e WECDIS), comunicações por satélite e redes estruturadas de dados, permitindo a exploração a
múltiplos sistemas de informação e ferramentas de Comando e
Controlo (p. ex. MCCIS);
• Instalação de capacidade de visão noturna nos TDS (equipamento de designação de alvos da direção de tiro) e no sistema CCTV
(circuito fechado de TV);
• Substituição das girobússolas;
• Substituição da consola Radar KH1007 para modelo com capacidade ARPA e na qual passou ser possível receber, em alternativa,
a imagem do radar DA08;
• Instalação de peças Browning 12,7 para defesa próxima;
• Instalação de equipamentos de comunicações táticas com unidades em terra;
• Instalação do Sistema SINGRAR (Sistema Integrado de Gestão
da Reparação de Avarias) para melhoria da gestão da “batalha
interna”. De salientar que este sistema é de conceção e desenvolvimento da Marinha Portuguesa;
• Substituição dos conversores de 400HZ;
• Reestruturação da rede DATA BUS – MICE DIAL e substituição
da Network Monitor;
• Foram modernizações de pouca monta mas que permitiram uma
melhoria significativa no desempenho operacional dos navios,
nomeadamente, aumentando a sua capacidade de defesa e da sua
integração em forças navais.
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Cap IV - PREPARAÇÃO
PARA A RECEÇÃO
1. A ESTRUTURA DA GUARNIÇÃO DAS
FRAGATAS DA CLASSE VASCO DA GAMA
- O SEU PROCESSO E DESENVOLVIMENTO
O processo de estudo e de preparação da estrutura da guarnição
de um navio novo e moderno é um desafio complexo, pois nele convergem muitas variáveis de diferente natureza operacional e logística,
de acentuada multidisciplinaridade nas relações que levantam e a que
tem que ser dada resposta. No caso das fragatas da Classe Vasco da
Gama, que foram os navios mais modernos e tecnologicamente mais
avançados que a Marinha teve no início dos anos noventa do século
XX, a questão colocava-se com muito maior acuidade, uma vez que
se passava do ciclo do mecânico e do analógico para o ciclo do digital e do automático, ao mesmo tempo que crescia a complexidade
que se estendia a tudo o que era plataforma ou navio, arma, sistema
ou equipamento. O processo não poderia ser fácil e a forma como se
desenvolveu, e que neste texto se aborda, é elucidativo desta nossa
afirmação.
É este o tema sobre o qual nos iremos debruçar na especificidade
e no detalhe possível, passados quase trinta anos sobre a data de assinatura do contrato de construção dos novos navios, que sucedeu em
junho de 1986. Fá-lo-ei, descrevendo o processo e o seu desenvolvimento, por vezes sem ignorar a própria intervenção pessoal, porquanto, no âmbito do Estado-Maior da Armada (EMA) e da sua 1ª Divisão,
então designada de “Organização e Pessoal”, foi a nós enquanto seu
adjunto (D 132) que foi cometido o estudo da “Estrutura da guarnição das Fragatas da Classe Vasco da Gama”.
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O nosso envolvimento no processo resultou certamente da nossa
experiência adquirida enquanto Oficial Imediato do N.R.P. Comandante Sacadura Cabral entre fevereiro de 1977 e junho de 1979,
quando o navio esteve atribuído à Força Naval Operacional Permanente, vulgo FORNAVOP. Esta força tinha por principal missão, depois da retração do chamado dispositivo africano, agregar de modo
permanente os navios, em especial as fragatas e as corvetas e, entre
outros objetivos, fazer o ajustamento das suas estruturas organizativas
internas a um novo tempo e a um novo espaço de vivência e intervenção operacional.
Foi um trabalho interessante que envolveu muita gente, quer nos
navios quer no Estado-Maior da Força, no qual tivemos a oportunidade de participar, através da coordenação e operacionalização da
atualização e uniformização dos detalhes das fragatas da Classe Comandante João Belo, da sua organização interna e respetiva coleção
de Instruções Permanentes (IP). Depois, no exercício do comando da
corveta General Pereira d´Eça entre 1982 e 1984 foi-nos igualmente
possível conceber e delinear um novo detalhe para o navio, o qual,
após o período experimental da ordenança e da verificação do mérito
e eficácia da solução organizativa adotada – “bordadas desdobradas”
– foi decidido pelo então Comandante Naval Vice-almirante Elias da
Costa estendê-la, em uniformização, aos outros navios da Classe João
Coutinho.
De registar ainda, nesta pequena introdução, e por curiosidade,
que no decurso deste meu comando tive, igualmente, a oportunidade
de, em 1983, e em companhia da corveta Oliveira e Carmo, então
comandada pelo CTEN Mendes Cabeçadas, realizar uma viagem de
instrução da Escola Naval tendo Kiel, na Alemanha, sido um dos portos visitados.
Durante a estadia em Kiel o Comandante do agrupamento de navios (CTU) que era o CFR Sá Vaz e os comandantes das duas corvetas
foram convidados a visitar os estaleiros navais da Blohm&Voss em
Hamburgo, onde lhes foi oferecido um almoço e a participação num
briefing de natureza técnico-publicitária, tendo a “Administração”
dos estaleiros, presente em peso, apresentado na circunstância o seu
conceito de construção de fragatas do tipo MEKO.
Não se ficaram por aqui os alemães e para nosso espanto revelaram serem estes os navios que em sua opinião a Marinha de Guerra
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Portuguesa (MGP) viria a construir num futuro muito breve, afastando os “incrédulos” comandantes da ideia que nessa altura, ainda perpassava na abita de que a escolha nacional viria a recair nas fragatas
holandesas da classe Kortenaer.
Foi este, pois, o nosso primeiro contacto com as fragatas alemãs
do tipo MEKO, numa altura em que nos encontrávamos longe de visualizar o envolvimento que no futuro viríamos a ter em tão importante e
revolucionário projeto de “transformação” da Marinha Portuguesa e de
renovação da sua esquadra.
Terminado o comando, em 21 de agosto de 1984, apresentámo-nos
no EMA e na 1ª Divisão – onde, de acordo com o seu Chefe, o então
CMG Sarmento Gouveia, assumimos, como responsabilidades primárias, o “pensar a Marinha do futuro” e, em particular, as “necessidades”, os “quadros”, as “carreiras” do pessoal e respetivas novas
“estruturas de classe de oficiais, sargentos e praças”, mas também
as “estruturas de guarnição dos navios” bem como demais matéria
correlativa.
Isto é, um mundo novo de atribuições e, por certo, de algumas e
bem grandes preocupações. De realçar que, na oportunidade, decorriam já na Divisão, entre outros estudos de enorme impacto e relevância, a elaboração do “Estatuto dos Militares das Forças Armadas” (na
sua 1ª versão) e o não menos relevante estudo da “reestruturação dos
serviços de bordo” (RSB), o qual, já se encontrava, inclusivamente,
em fase de experimentação, a bordo, na recolha de comentários e sugestões.
Trabalho era, pois, “coisa” que não faltava, quando, no dia 10 de
julho de 1986, praticamente em cima da data de assinatura do contrato
de construção dos navios da futura Classe Vasco da Gama, o então “Gabinete de Coordenação do Programa das Novas Fragatas” (GCPNF)
remeteu ao EMA para os usuais “efeitos considerados convenientes”
uma sinopse funcional e uma “estrutura da guarnição” dos navios que
o consórcio alemão lhes fizera chegar.
No fundo o que aquele gabinete pretendia era que o EMA assumisse a “estrutura da guarnição” dos navios, assim como o seu “conceito
de manutenção” e perfil de “utilização operacional”, tudo matérias que
caberiam a esse órgão estudar e definir e que, no seu entendimento, já
estariam em fase adiantada de desenvolvimento.
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O documento em causa, designado por “Manning – Analysis of complement”, foi, assim, distribuído ao Adjunto D 132 e cedo se concluiu que,
apesar de se tratar de uma interessante base de análise, um tal documento
era falho de muitos e importantes aspetos que, só por si, não resolveria o
problema de fundo, da estruturação da guarnição das Fragatas MEKO.
De qualquer modo, não deixou de ser considerado como peça importante do respetivo dossier e do conjunto de ações concretas que nesse âmbito, e desde então, foram sendo desenvolvidas pela Divisão como
propósito de dotar a Marinha e a nova classe de navios de uma adequada “estrutura da guarnição”, entendida ela como o racional primeiro e
mais relevante da sua “lotação” (e detalhe) e que, por isso, haveria que
conceber e delinear com todo o critério, profundidade e acerto.
Desde logo, e pautando o ritmo, entendeu-se por bem diligenciar
a conceção de uma “metodologia” de trabalho que, envolvendo a Marinha e diversos dos seus organismos técnicos especializados, numa desejada e estreita relação interdepartamental, pudesse, sem comprometer
o seu regular funcionamento, conduzir a uma definição prévia e concertada das políticas sectoriais de “operação”, “manutenção”, “utilização”
e de “logística de abastecimento e apoio” que, a montante, logicamente,
seriam as influentes determinantes da estrutura da guarnição dos novos
meios e da sua lotação e detalhe.
Neste quadro de entendimento seria indispensável desencadear um
processo centralizado de colheita sistemática de dados que viabilizasse
o estabelecimento concertado daquelas mesmas políticas, determinando e definindo por antecipação:
• No tocante a operação, as posições de operação de todos os sistemas e equipamentos do navio e os requisitos e aptidões mínimas
necessárias ao cabal desempenho das inerentes funções;
• No âmbito da manutenção, as ações de manutenção (preventiva
e corretiva) a empreender para a totalidade dos sistemas e equipamentos, bem como os requisitos e aptidões mínimas à sua adequada execução;
• No que se refere a utilização, as “tarefas-tipo” passíveis de serem realizadas em simultâneo, tendo em conta a missão do navio
versus regimes de prontidão estabelecidos (como por exemplo,
seriam, as manobras de Fundear, de Reboque ou mesmo Reabastecimento, etc.), as posições a ocupar na eventualidade e os
respetivos requisitos e aptidões mínimas necessárias ao efeito;
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• No domínio da logística de abastecimento e apoio, a orgânica do
abastecimento e apoio interno e as correspondentes indicações de
pessoal a atribuir.
Cumpridas estas fases, ditas precedentes, estariam reunidas as
condições de base conceptual e técnica para com rigor e fundamentadamente (i) estabelecer o anteprojeto de lotação; (ii) verificar o binómio
“quantidade-qualidade” tendo em conta as posições a preencher e as aptidões mínimas que eram requeridas; (iii) determinar a “estrutura da guarnição” em função da organização de bordo e da panóplia de condições,
estados e graus de prontidão para combate regulamentados e em vigor;
(iv) definir o modo e a forma como a guarnição, no todo ou nas partes
suas componentes, se pode e deve harmoniosamente expandir e articular.
Davam-se ainda os primeiros passos na aprovação desta metodologia, que pressupunha igualmente a criação de um Grupo-Tarefa, a
liderar pelo Superintendente dos Serviços do Material (SSM) e de que
faziam parte representantes do EMA, da Superintendência dos Serviços
do Pessoal (SSP), do GCPNF, e que nunca chegou a reunir, e já aquele
GCPNF informava o EMA, em 30 de julho de 86, de que se iniciara, em
termos contratuais, o “Refinement Period”.
Isso subentendia a necessidade de haver que gizar e definir, entre
outros aspetos, e formalmente, o “Conceito de Manutenção”, o “Conceito
Operacional” e as “Missões principais” a cometer aos novos navios e,
bem assim, no que a pessoal diretamente respeitasse, urgia conhecer os
quantitativos totais relativos ao número de oficiais, sargentos e praças,
a fim de se poder concluir, em tempo oportuno e sem gravosas implicações, note-se bem, o arranjo geral dos navios e a inerente atribuição de
espaços para alojamento, câmaras, refeitório e instalações sanitárias.
Colocada a questão nestes termos incompreensíveis de celeridade entendeu-se dever proceder a uma análise mais profunda e de especialidade
do documento de Manning recebido em 10 de julho e concluiu-se que, entre outros aspetos de cariz mais negativo, uma guarnição de 153 elementos,
como a que foi apresentada pelos alemães de 23 oficiais, 88 Sargentos e
42 Praças, dos quais 16 deles se destinavam exclusivamente ao serviço de
voo, seria um número, curto e escasso, em pelo menos 27 ou 28 elementos.
Na realidade, com menos de 181 homens de guarnição seria difícil,
dentro dos parâmetros mandatórios de “flexibilidade” e de “custo-efi-
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cácia”, responder cabalmente às exigências de conceito, uso e costume
em vigor na MGP, no fundo, acautelar e cumprir, como se impunha, a
regulamentação nacional em vigor e constante da Ordenança de Serviço Naval (OSN), das Instruções Operacionais da Armada (IOA) e das
Instruções Logísticas da Armada (ILA).
Porém, na sequência de uma reunião havida entre o GCPNF e o
consórcio alemão, um mês depois, no dia 8 de agosto de 1986,chegou
ao conhecimento do EMA que se tornava necessário, em próxima reunião (35ª Semana) estabelecer e definir o tal número “mágico” de Oficiais, Sargentos e Praças que deveriam ser alojados nas novas fragatas,
a fim de se dar continuidade aos estudos de construção naval inerentes e
a um mais detalhado “Plano Geral das Instalações”. De notar, uma vez
mais, a urgência implícita alemã a inviabilizar, na prática, a prossecução criteriosa da metodologia de trabalho, considerada pelo EMA como
de grande utilidade e imprescindível ao efeito.
Deste modo, decidiu-se que, pelo menos, ao nível deste organismo, se deveriam concertar posições e com esse espírito e determinação
foi possível não só antecipar um modelo de “estrutura de guarnição”
como, em decorrência, confirmar, ainda que incompletamente, o quantitativo de 181 elementos, como sendo o número total de elementos da
guarnição do novo navio e a agrupar da seguinte maneira: 23 Oficiais,
47 Sargentos (sendo 27 1SAR e 2SAR) e 111 Praças o que suplantava
significativamente os números alemães.
Este quantitativo permitiria, inclusivamente, articular, de forma
balanceada, por duas bordadas e quatro quartos (ou divisões) o total
da guarnição e, dentro desta lógica, a sua componente de “equipagem”
(não considerando os helicópteros, respetivas tripulações e o número
de sargentos do navio), ao perfazer um conjunto de 108 homens, o que
permitiria disponibilizar pelos grupos de quarto (ou serviço) 27 a 28
elementos, como era pretensão portuguesa.
Adicionalmente, este quantitativo representava também o mínimo
suficiente para que se assegurasse em 5º Grau de prontidão para Combate (PC 5) as diversas escalas de serviço, bem como, em 2º, 3º ou 4º
Graus de prontidão para combate (PC 2; PC 3; PC 4), as “manobras de
fundear e, ou suspender”, a “manobra da embarcação” e, ainda em PC
2, a realização de um reabastecimento vertical, ou mesmo, de um “reabastecimento horizontal” – condição II – navio recebedor de sólidos
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– e com algum pessoal mais de reforço (pouco), até, a mais exigente
condição III, de navio recebedor de combustível.
Perante este quadro de constatações, de cariz algo preliminar (a
Marinha técnica ainda não se tinha pronunciado), o EMA, e, concretamente, o então CALM Moreira Rato, o SUB-CEMA, em finais de
agosto de 1986, ainda que com carácter informal, atentas as limitações
com que se havia trabalhado, informou o representante na Alemanha
do GCPNF, o CMG ECN Xavier Cabrita, de que 181 seriam, numa
primeira estimativa, o número de elementos da guarnição do navio português que, de acordo com a respetiva categoria militar, deveriam ser
agregados em blocos de 23 Oficiais, 47 Sargentos (27 1º Sargentos e 20
2º Sargentos) e 111 Praças.
Dois meses mais tarde, em 27 de outubro de 1986, considerando que o limite máximo estabelecido pelos alemães, sem acréscimo de
encargos, seria de 184 lugares de alojamento, conforme comunicação
entretanto prestada pelo GCPNF, o EMA veio a informar este mesmo
gabinete que a sua distribuição por categoria de pessoal deveria atender, então, aos seguintes quantitativos: 26 Oficiais, 47 Sargentos e 111
Praças.
No entanto, no dia 19 de dezembro de 1986, um novo Documento
de Manning do consórcio foi recebido, o qual pouco ou nada adiantava
em relação ao anterior a não ser a circunstância, grave, de reduzir em 5
unidades mais o total de 153 elementos que do antecedente os alemães
vinham indicando como seu número para a guarnição dos navios. Com
efeito, se 153 já era um número insuficiente para as necessidades do
“nosso” navio, do navio português, os 148 elementos agora mencionados, fazendo perigar ainda mais a consecução desse nosso propósito,
viriam, por isso, a ser considerados pelo EMA, e de forma veemente,
como de todo inaceitáveis.
De facto, perante um tal posicionamento, tornava-se mais do que
evidente de que a evolução deste dossier era deliberadamente inexistente
e a vontade em modificar uma tal postura alemã era vincadamente nula.
Tanto assim era que, logo no início do novo ano, em 6 de janeiro
de 1987, o GCPNF, preocupado, porque era patente a intransigência
alemã em aceitar os números veiculados pela MGP, retoma a temática e
informa que havia sido estabelecido como data limite para a introdução
de alterações ao arranjo geral do navio o dia 31 de janeiro de 1987. Pro-
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pugnava o gabinete que deste modo a Marinha fixasse até aquela data
a estrutura da guarnição dos navios e definisse de uma vez por todas o
seu número de oficiais, sargentos e praças.
Perante uma tal imposição, o EMA respondeu que pelo facto de
não terem surgido quaisquer elementos adicionais, antes pelo contrário,
a posição que anteriormente havia sido por si assumida em 27 de outubro de 1986 em nada se poderia alterar.
Este, pois, foi o clima de total impasse e bloqueio que se vivia, pelo
que foi entendido vantajoso que, pelo menos, no âmbito do EMA, e uma
vez mais, ao seu nível, se aperfeiçoassem os modelos que vinham sendo concebidos e trabalhados. Nesse sentido aprofundaram-se os estudos
comparativos com modelos de outros navios similares e de outras marinhas, trocaram-se impressões com camaradas com experiência recente de
Estado-Maior da Força da NATO no Atlântico – STANAVFORLANT – e,
concomitantemente, durante o primeiro trimestre de 1987, desenvolveram-se vários estudos afins e complementares, nomeadamente de “necessidades”, “quadros” e “carreiras”, imprescindíveis a uma melhor contextualização do assunto e da sua adequada e exequível solução. O propósito
era avançar nesta matéria e, designadamente, numa outra vertente, qualitativa e mais expandida, que ainda estava pouco explorada, detalhando,
de forma talvez mais pragmática e consertada, a sua própria prossecução.
Foi-se mesmo mais fundo nesta nova linha de ação e introduziram-se
no modelo algumas adaptações, refletindo nele a nova estrutura de classes de Sargentos e Praças, entretanto por nós estudada e concebida e
já em linha, sublinhe-se, com o anteprojeto de estatuto militar que a
Divisão vinha paralelamente aprontando.
Sequentemente foram as divisões do EMA (3ª – “Operações”, 4ª
– “Material e Logística” e 6ª – “Comunicações”) solicitadas a pronunciarem-se tecnicamente sobre a temática e ajustados foram, em conformidade, e pontualmente, os modelos utilizados.
De seguida, o assunto foi remetido às SSP e SSM a fim de colher
aí as respetivas opiniões técnicas e, no fundo, envolver a Marinha, no
seu todo, num processo que a todos, obviamente, deveria convocar
e comprometer. As respostas, porém, não foram animadoras e, muito
menos, proporcionadoras do desejado compromisso e envolvimento.
De facto, tanto a SSP como a SSM não entenderam possível dar, então,
qualquer informação válida sobre a matéria.
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Estávamos em outubro de 1987 e o bloqueio anteriormente referenciado em nada se alterara, antes se agravara sendo o impasse total
e manifesto. A Marinha encontrava-se, no que respeitava a novos dados, praticamente na mesma situação em que estava um ano antes, em
agosto de 1986, quando houve necessidade de inicialmente aproximar
e definir o número de alojamentos do navio.
Que fazer então para ultrapassar esta difícil situação envolvendo a
Marinha e o consórcio numa diferente e pretendida postura de aproximação?
Esta, pois, era a grande questão.
Com o propósito de a ela se responder foi possível, depois de algumas diligências, nos primórdios de dezembro de 1987 e em reunião
de Chefes de Divisão, definir as seguintes como linhas de ação então
mais prementes e mais relevantes: (i) fornecer ao consórcio MEKO
os elementos adicionais indispensáveis à revisão da anterior sinopse e
solicitar a produção de uma nova Station List; (ii) desencadear, com a
participação ativa da SSM, da SSP e da Missão de Construção das Fragatas Vasco da Gama (MFVG), entretanto constituída, a identificação
das posições de operação a guarnecer nos diferentes graus e estados de
prontidão dos navios e, bem assim, o número do pessoal-chave, do Key
Personnel da área da manutenção.
Ficou, ainda, decidido que estas ações – concorrentes no mesmo
objetivo – implicariam a tomada de iniciativas que garantissem a sua
rápida progressão e eficácia, no que respeitava, por exemplo, aos contactos a desenvolver externamente com o consórcio e, internamente,
o grande objetivo ia mesmo no sentido de os Vice-almirantes SSM e
SSP e de o Vice-almirante Chefe da recém-criada MFVG garantirem a
participação ativa dos organismos sob sua dependência nas tarefas de
identificação anteriormente referidas, seguindo-se um processo de trabalho que, de modo pragmático, evitasse a indesejável burocratização.
Foi assim que a nível interno da Marinha foi possível reunir no
EMA, entre dezembro de 1987 e janeiro de 1988, em escassos 15 dias,
separadamente e, por afinidade de departamentos técnicos – Operações, Propulsão e Energia, Armas Eletrónica e Logística – os repre-
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sentantes das correspondentes Divisões do EMA e dos organismos
afins, dependentes da SSP (DSP, DSS, DSP1 e 2, DSIT, EET, EIC,
EMQ, EAB, EAN, EAS, ECO), da SSM (GABEST, DSM, DA), da
SSF, do CNC (EM e CITAN) e da MCFVG, com o propósito de bem
fundamentar, nas suas linhas mestras de enquadramento, de conceito e
filosofia, a organização geral e estruturada da nova classe de navios, a
aproximação quantitativa e qualitativa do seu efetivo e, tudo isto, com
base no modelo e projeto de estrutura e detalhe por nós idealizado e
que com pragmatismo evidente vinha sendo aperfeiçoado.
Para o efeito, preparam-se estas importantes reuniões, já de acordo com o novo arquétipo de organização departamental e fácil foi perceber e constatar que, salvo um ou outro pormenor ou minudência, o
modelo de estrutura e projeto de detalhe apresentados tinha sido criteriosamente bem idealizado e por isso por todos os representantes presentes tecnicamente aceite e validado.
Também a nível externo, as coisas evoluíram no prosseguimento
das linhas de ação estabelecidas, tendo sido possível à MCFVG acordar com o consórcio, em 05 de fevereiro de 1988, a realização, em
Hamburgo, no período de 24 a 28 de fevereiro, de um conjunto de
reuniões sobre a “Estrutura e efetivos da guarnição das FFGH Vasco
da Gama” e em que participámos na qualidade de delegado da EMA.
Como orientação expressa para esta missão fora determinado pelo
CALM SUB-CEMA que ao nosso nível, e no âmbito da Delegação
Portuguesa que integraria, diligenciasse a afetação aos navios da nova
classe de uma guarnição de 180 Homens – 23 Oficiais, 47 sargentos e
110 Praças, um número que, entretanto, em 19 de fevereiro de 1988, a
Marinha Portuguesa tinha acabado de assumir como sendo de facto o
número mais adequado.
As reuniões, sob a orientação do CMG ECN Xavier Cabrita, com
quem previamente houve oportunidade de falar e devidamente situar
e envolver, decorreram na generalidade de forma satisfatória, uma vez
que no final permitiram atingir os objetivos que haviam sido delineados, pese embora alguns obstáculos colocados, de início, e ainda, pela
delegação alemã, como não podia deixar de ser.
Na especialidade e, perante um posicionamento alemão reiteradamente pouco flexível, difícil seria prosseguir nesse ambiente e postura
os objetivos nacionais que haviam sido estabelecidos, uma vez que o
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modelo de prontidão para combate português, ao assentar num outro
quadro de princípios e conceitos balizadores, nomeadamente, no aspeto de ser o 2º Grau e o regime de Bordadas (e o seu desdobramento em
quatro quartos) a condicionar determinantemente a grelha de prontidão para combate, distanciava-se bastante da proposta que vinha sendo
veiculada pelos alemães.
Apesar do ambiente e da controvérsia vivida, mas cientes que estávamos da bondade do nosso projeto, aproveitámos para esclarecer
assertivamente os alemães deste pro-maior do nosso modelo, bem diferente realmente do deles, o qual radicava, do nosso ponto de vista,
numa grelha conceptual um tanto ambígua, pois tinha por base, apenas
a anterior experiência que o consórcio havia tido com a Marinha turca e
alguma influência, de cariz teórico-técnico de origem norte-americana.
Esclarecidos que ficaram da ossatura filosófico-concetual do sistema-navio português e dos números que ela própria carreava, depois
de proceder a alguma experimentação informática, a delegação alemã
acabou por informar ser tecnicamente possível prosseguir nos termos
assumidos pela delegação portuguesa para aquele que viria a ser o
nosso navio. No entanto, isso representaria mais tempo e por certo
mais despesa cujo pagamento haveria que entretanto considerar e saber
acautelar e cabimentar.
Após alguma discussão foi também este obstáculo da “despesa”
ultrapassado e de imediato se deu início a um conjunto de outras reuniões, estas de cariz mais técnico e especializado e onde a representação
portuguesa ficou inteiramente à nossa responsabilidade.
O propósito era proceder à operacionalização por parte dos alemães e com a nossa presença e apoio (e durante um longo fim-de-semana) toda a nova metodologia e, em detalhe, descrever e especificar
uma outra Station/Function List, devidamente ajustada à idiossincrasia
portuguesa e aos seus termos de referência, e com ela possibilitar a
reconversão prática e conforme do documento de Manning que, no dia
19 de dezembro de 1986, o consórcio havia apresentado.
Num primeiro tempo, o ajustamento teve a ver com a passagem à
linha do modelo de prontidão para combate nacional e, num segundo
tempo, com a nova compartimentação orgânica já delineada, em conformidade com a nova doutrina de departamentalização dos serviços
técnicos de bordo que, entretanto, tinha sido aprovada em 07 de janeiro
de 1988 pelo próprio ALM CEMA.
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Nestas circunstâncias de abertura e finalmente de franca colaboração alemã, foi possível ultimar e arrolar de vez, a guarnição do navio
e fazê-lo, quantitativa e qualitativamente, por departamento e serviço
de bordo, por classe e posto e, bem assim, distribuindo o efetivo pelo
modelo de prontidão para combate perfilhado como o mais adequado
pela MGP e sustentado numa outra filosofia-síntese de “Bordadas desdobradas”.
Foi ainda viável durante o período em que se permaneceu na Alemanha desenvolver e praticamente ultimar durante aquele longo fim-de-semana a revisão por nós pretendida da citada Station/Function List
e com isso, concomitantemente, descrever em encargos e conteúdos
funcionais os correspondentes “Watch Bill” e “Watch Assigment” em
concordância, inclusivamente com os números de bordo nacionais, os
“PN Duty Number”, que por nós já tinham igualmente sido assumidos
e atribuídos.
Resumindo e recordando as palavras do CALM SUBCEMA,
dir-se-á ter sido do maior interesse e oportunidade esta deslocação a
Hamburgo, onde as conversações com o consórcio, realizadas sob a
égide da MFVG, decorreram de forma assaz proveitosa, propiciando a
conceção de um outro documento de Manning que, ao modificar literalmente os anteriormente disponibilizados pela parte alemã, fez com
que se evoluísse de um quantitativo de 148 elementos de guarnição
tido por insuficiente e inaceitável e de um modelo de prontidão para
combate rígido, para um quantitativo de 180 elementos considerado
suficiente e aceitável como para um modelo de prontidão para combate, flexível, e mais consonante com o dispositivo regulamentar estabelecido e em vigor na MGP.
CATEGORIA

NAVIO

HELICÓPETROS

ALOJAMENTOS
26

Oficiais

19

4

1SAR

25

4

2SAR

14

4
4

Cabos

37

1MAR

61

SMO

8
164

48
110

16

184
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Chegados aqui e estruturada que ficou a guarnição e o “Detalhe”
(provisório) dos novos navios constitui-se ele, no final do 1º trimestre
de 1988, no conjunto-alvo preferencial do pipeline de formação e treino
que, a partir de então, a 1ª Divisão do EMA e os então CFR Luís Ribeiro
Ferreira e CTEN Fernandes Rodrigues, souberam gizar e conduzir de
modo a que a Marinha conseguisse ajustar e adequar em qualificação e
destreza e, em tempo oportuno, o seu diferente pessoal, a cargos e conteúdos funcionais, novos, tecnologicamente diferentes, mais modernos
e evoluídos, seguramente, também, mais exigentes, atento o arraial de
novos e mais complexos sistemas de armas e equipamentos que, um
pouco por todo o lado, apetrechavam e aparelhavam os navios desta
nova classe Vasco da Gama.
Na realidade, a aquisição das fragatas da Classe Vasco da Gama
constituiu-se como um grande projeto de mudança da Marinha. Não foi
apenas na sua componente operacional que essa mudança aconteceu,
mas generalizou-se a toda a Marinha e nela determinou ajustamentos
orgânicos substantivamente mais coerentes e uma maior racionalização de estruturas e meios de apoio. Os sistemas logísticos de pessoal e
material e os respetivos processos de gestão tiveram de ser decorrentemente adequados aos novos requisitos, reformulando toda a orgânica
dos serviços de bordo e acautelando novos padrões de formação técnica
e profissional e isso por vezes é esquecido.
Como esquecido é, também, que qualquer processo de mudança que
se prossiga, como este em que fomos envolvidos tão bem ilustra, não poderá deixar de atender ao Meio onde se atua, aos Meios que se operam e à
Tecnologia que se utiliza, mas deverá igualmente atender à Finalidade que
se prossegue, ao tipo de Missão que se cumpre, à Organização que se preenche e, bem assim, ao desempenho operacional que se lhe exige e impõe.
A terminar não podemos deixar de referir a grande satisfação que
sentimos em poder apresentar e introduzir em todo este assunto da
“estrutura da guarnição” e do “detalhe” o “Grupo de Trabalho dos
Comandantes e Imediatos” (indigitados para os novos navios), cujos
membros tiveram a oportunidade de nos “visitar” no EMA com o objetivo de aí recolherem importantes elementos de informação e, de certa
maneira, poderem familiarizar-se com este tão relevante dossier para
a vida dos navios e para o seu funcionamento que sempre se propugna
dever ser mais eficiente eficaz.
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2. P
 REPARAÇÃO DO PESSOAL 				
- Cursos e treino
A preparação do pessoal foi questão que desde cedo mereceu especial atenção pela Marinha, porque responsável única desta matéria e
porque se tratava de um projeto que, à partida, se sabia trazer grandes
modificações na operação e manutenção de equipamentos assim como
uma diferente visão de gestão dos sistemas. E por isso cedo começou.
Face ao que se impunha, a preparação do pessoal que iria fazer
parte das primeiras guarnições dos navios assim como do pessoal pertencente aos organismos técnicos e escolas da Armada foi tida como
fundamental e de crucial importância pelo que, em todos os contratos
celebrados no âmbito deste projeto ficaram previstas, para além dos
equipamentos de bordo, alguns equipamentos para treino em terra, ferramentas e sobressalentes e ainda ações de formação para o pessoal.
A partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Estado-Maior da Armada (EMA) para a definição da lotação do navio e estrutura da guarnição,
e que em capítulo anterior foi descrito, onde tinha sido possível estabelecer o conjunto de cargos a ser necessário preencher e assim determinar os postos dos militares e as competências requeridas. Decorrente
deste trabalho foi cometido o encargo, à então Direção do Serviço de
Instrução e Treino (DSIT) em conjunto com a Missão das Fragatas e
com o EMA, de promover e controlar todo o programa de formação
necessário para habilitar os elementos selecionados para integrar as
primeiras guarnições das fragatas MEKO 200PN – Vasco da Gama. E
aqui cabe fazer uma especial referência ao Comandante Silva Carvalho,
oficial que na DSIT foi o responsável por todo este planeamento, e que
com todo o seu dinamismo e competência conseguiu concretizar um
complicado “puzzle” com êxito.
O processo de formação iniciou-se com o pessoal técnico nos níveis de oficial e sargento, cerca de dois anos antes da entrega do primeiro navio, passando depois à formação do comando, oficiais e finalmente
dos operadores dos sistemas.
A conceção e organização para a preparação do pessoal foi a seguinte:
• Para o treino da operação e manutenção dos sistemas e equipamentos de bordo GFM (Government Fournished Material ou seja res-
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ponsabilidade do Governo Português na entrega ao estaleiro e que
foram sistemas e equipamentos provenientes dos EUA, Alemanha,
Holanda, França, Canadá e Portugal, por aquisição ou comparticipação – foram cerca de 90 cursos relativos aos equipamentos de
guerra eletrónica, dos sistemas de mísseis, torpedos, sonares, de
defesa próxima contra mísseis, de comando e controlo de armas e
sensores, de sistema integrado de comunicações e turbinas;
• Para o treino e operação de equipamentos e sistemas fornecidos
por subcontratantes do Consócio MEKO – foram cerca de 210
cursos que o pessoal frequentou na Alemanha, Reino Unido e
Noruega com o objetivo de preparação nos sistemas de propulsão
do navio a diesel, instalação elétrica, sistemas de frio e ar condicionado, estabilizadores, vaporizadores, comunicações internas
e equipamentos de navegação e o seu custo estava incluído no
valor global de pagamento ao Consórcio, suportando o Governo
Português o custo das deslocações do pessoal;
• Para preparação prévia do pessoal tendo em vista a frequência dos
cursos atrás mencionados, a Marinha desenvolveu internamente,
nas Escolas da Armada, ações de formação nas áreas da eletrónica
digital, processamento digital de sinais, microprocessadores, língua inglesa, tática e operações navais e teoria de mísseis. Foram
cursos inteiramente suportados pelo orçamento da Marinha e que
foram fundamentais para a facilidade e êxito com que o pessoal
frequentou posteriormente os cursos no estrangeiro.
Todos estes cursos representaram um enorme esforço da Marinha
uma vez que foi necessário tornar disponíveis oficiais, sargentos e praças,
libertando-os de outras funções, para a sua frequência, esforço este ainda
acrescido pelas deslocações e estadias do pessoal nas provas de mar dos
navios e para assistência, nas fábricas, a algumas instalações e testes de
equipamentos. Mas todo este esforço não foi em vão pois foi notória a boa
preparação e a forma rápida como o pessoal adquiriu o conhecimento dos
novos sistemas e equipamentos. De realçar também, neste capítulo, que a
preparação básica ministrada nas Escolas da Armada tenha permitido que
a tecnologia dos novos equipamentos, nomeadamente no campo da eletrónica, não tenha trazido dificuldades de maior e que foi, inclusive, alvo de
reparo elogioso dos instrutores das diversas escolas no estrangeiro.
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Como exemplo da boa preparação das primeiras guarnições transcreve-se o relatório / apontamento de autoria do CMG Vale Matos,
então 1º tenente e Chefe do Serviço de Manutenção de Armas no Departamento de Armas e Eletrónica do NRP Vasco da Gama, sobre o
problema que ocorreu, um ano após a entrega do navio, no âmbito da
estabilização de balanço que afetava a Direcção de Tiro e para o qual
acabou por ser encontrada solução por este oficial.
“Durante a execução de um teste de verificação da estabilização
dos STIR, observou-se que a flutuação do movimento da antena em
relação horizonte, por efeito do balanço, estava a ultrapassar claramente os limites definidos. O problema verificava-se em ambos os STIR
(AV e AR) sem que houvesse qualquer indicação de mau funcionamento
das unidades do sistema. Apontando estes elementos para um possível
problema em unidade comum a montante dos STIR, constatava-se no
entanto, conforme reportado pelo Serviço de Manutenção de Eletrónica (SME), que não havia também qualquer indicação de problema com
as plataformas das Girobússolas (idênticas, uma AV e outra AR). Adicionalmente, havendo apenas uma plataforma ativa a cada momento,
a qual fornecia, através de interface digital, os dados de estabilização
para os STIR, o problema mantinha-se quer fosse a plataforma AV que
estivesse ativa, quer a AR.
Da ligação com o SME, no sentido de articuladamente se encontrar
a causa do problema, apurou-se que, embora as facilidades de “Data
Logging” do sistema permitissem o registo dos dados da plataforma
ativa, não permitiam o registo simultâneo de ambas as plataformas.
Assim, restava a consola NMC (“Network Monitor Console”) existente
no CO para observar simultaneamente os sinais de “pitch” e “roll”
de ambas as plataformas. Embora se verificassem ligeiras diferenças
entre os sinais das duas plataformas, essas diferenças eram mínimas e
sendo a atualização da respetiva informação no monitor feita de modo
não síncrono, essas diferenças podiam ser apenas daí decorrentes. Perante estas dificuldades, foi solicitado o apoio da firma “Signaal”, que
enviou um técnico do DDWCS, onde se inseriam os STIR. No entanto,
feitos diversos testes ao DDWCS, não foi detetada qualquer anomalia
que justificasse os problemas de estabilização verificados nos STIR,
tendo o técnico da “Signaal” acabado por se ir embora sem que se
vislumbrasse solução para o problema.
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No sentido de melhor perceber a extensão do problema, foi também feito um teste com a Peça de 100mm, sem o envolvimento dos STIR,
tendo-se constatado, através das marcas dos binóculos da Peça, que as
flutuações verificadas eram de ordem semelhante às que se tinham já
registado nos STIR. Tudo parecia agora sugerir que o problema estava
associado ao sinal digital de “roll” e “pitch” que era fornecido por via
da rede “Ethernet”; ou seja, não havendo nada que à partida apontasse
para a rede em si, o foco voltava de novo para as plataformas da Giro.
Numa tentativa de se obter outra fonte de informação de “roll” e
“pitch” para comparação com o fornecido pelas plataformas da Giro,
procedeu-se a um “Data Logging” daquela informação no Phalanx (que
dispõe da sua própria referência giroscópica) em simultaneidade com o
“Data Logging” do SEWACO. Após transposição manual da informação
numérica para forma gráfica, foi então possível constatar que:
(1) a forma do sinal associado à informação de “roll” e “pitch”
fornecida pelo Phalanx era ligeiramente diferente da relativa
à plataforma ativa;
(2) a diferença entre o sinal associado à informação de “roll” e
“pitch” fornecido pelo Phalanx e pela plataforma ativa parecia semelhante à diferença já constatada visualmente na NMC
entre a plataforma não ativa e a plataforma ativa. Assim, tornava-se mais forte a possibilidade de uma sobrecarga, ou outra anomalia, estar a afetar a qualidade do sinal da plataforma
ativa (fosse ela a AV ou a AR).
Embora a distribuição dos sinais digitais e sincro de “roll” e
“pitch” a partir das plataformas da Giro se processasse através de
módulos independentes, não podia ser excluída a possibilidade de um
problema a jusante da distribuição sincro daqueles sinais estar a afetar a parte digital por via da própria plataforma ativa. Como a RTU
era utilizada na distribuição desses sinais sincro para vários sistemas
do navio, começou por desligar-se a RTU para teste. O problema de
estabilidade desapareceu imediatamente. Era algo na RTU, ou a jusante dela, que estava a induzir um problema na plataforma ativa e que
se repercutia depois também na distribuição digital da informação de
“roll” e “pitch”. No seguimento do “troubleshooting” consequente,
chegou-se à conclusão que todo o problema era afinal apenas gerado
por uma deficiência numa carta do DA08.”
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3. G
 RUPO DE TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO
DAS FRAGATAS NA Marinha
No âmbito do processo de preparação para a receção dos navios,
em setembro de 1989, cerca de um ano e meio antes da entrega do
primeiro navio, a Marinha decidiu criar um Grupo de Trabalho (GT)
com a tarefa de estudar e preparar a operação dos novos navios, o que
foi formalizado posteriormente pelo Despacho nº 40/89, de 10NOV,
do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. Consideramos da
maior importância ter sido, pela primeira vez, criado um “Grupo de
Trabalho”, constituído pelos Comandantes e Imediatos indigitados,
incumbido de estudar, elaborar e propor o dispositivo normativo interno das fragatas e que com uma antecedência razoável, foi levado
a cabo um notável trabalho, incluindo o acompanhamento do final da
construção dos navios, que permitiu a sua receção com minimização
de improvisos e com um conhecimento muito para além do que era
habitual em situações anteriores.
De acordo com os termos deste Despacho o GT teve como finalidade “estudar, elaborar e propor, conforme aplicável, o dispositivo
normativo interno das fragatas classe Vasco da Gama decorrente da
aplicação do modelo orgânico de bordo definido pelo Despacho do
ALM CEMA nº 1/88, de 7 de janeiro, incluindo os aspetos ligados ao
seu funcionamento e, bem assim, as medidas ainda não decididas, relacionadas com a entrada ao serviço destes navios, a fim de contribuir
para que os desejáveis padrões de prontidão possam ser alcançados no
mais curto intervalo de tempo após a sua receção”. E mais determinava que o GT funcionaria na direta dependência do VCEMA e seria
constituído pelos oficiais já então indigitados para integrar as guarnições e pelos que entretanto viessem a ser designados, assumindo o
mais antigo as funções de coordenador.
Inicialmente, o GT foi constituído pelos três comandantes e imediatos indigitados em maio/junho de 1989, ou seja, CFR Temes de
Oliveira e CTEN Macieira Fragoso para o NRP Vasco da Gama, CFR
Montalvão e Silva e CTEN Oliveira Viegas para o NRP Álvares Cabral e CFR Alexandre da Fonseca e CTEN Almeida Gonçalves para
o NRP Corte Real. Mas por razões das funções que desempenhavam,
os Imediatos do 2º e 3º navios, nos primeiros meses de trabalho, não
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se mantinham em permanência no GT. Mais tarde vieram a agregar
o GT, embora não em exclusividade, os chefes de departamento que
entretanto iam sendo indigitados. No âmbito da sua atividade, assumiram particular destaque os trabalhos relativos ao estabelecimento do “detalhe”13 final e ao normativo específico para complementar
essa estrutura organizativa, nomeadamente as Ordens de Comando
(ORDCOM´s) e as Instruções Permanentes (IPs).
Estes trabalhos assentaram, naturalmente, nos estudos já desenvolvidos pelo EMA, a que acima se alude. No entanto, por se tratar de navios altamente automatizados, portanto com uma guarnição
muito mais pequena, tendo em consideração o seu deslocamento e
a complexidade, e ainda porque incorporavam uma tecnologia muito mais avançada do que a residente nos navios até então operados,
foi necessário um exercício de antecipação de uma nova forma de
viver a bordo e de operar aqueles navios. Para poder conceber a forma de operar um navio com as caraterísticas tecnológicas em causa,
não havendo na Marinha Portuguesa qualquer experiência anterior,
estabeleceu-se como principal fonte a experiência de operação das
marinhas tecnologicamente mais avançadas com experiência na operação de navios de características semelhantes e que haviam chegado
a modelos organizativos e de operação que resultaram da evolução de
modelos experimentados nos navios da geração anterior, o que não
seria o caso da Marinha Portuguesa que estava prestes a enfrentar um
salto tecnológico de trinta anos. Para esse efeito, foram aproveitadas
todas as oportunidades para efetuar visitas aos navios mais modernos
de marinhas aliadas que então escalaram o Porto de Lisboa.
Neste âmbito, o elemento mais significativo foi um relatório muito bem elaborado por dois oficiais, os (então) CTEN Rocha Pereira e
1TEN Mendes Calado. Estes oficiais, numa iniciativa e grande visão
do chefe da 1ª Divisão (Pessoal e Organização) do EMA, o então
CMG Jorge Mendes, foram nomeados para embarcarem em navios da

13

	Estrutura organizativa de um navio que determina o local e a função cometida
a cada elemento da guarnição em todas as situações a que o navio tem de responder nos vários graus de prontidão para o combate e na resposta às várias
atividades que a guarnição tem de executar, como por exemplo: navegar em
águas restritas, atracar, fundear, operar embarcações, operar helicópteros, situações de emergência, etc.
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última geração, que então integravam a Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT), para recolherem elementos e ensinamentos
que apoiassem as primeiras guarnições das FFGH Vasco da Gama.
Pretendeu-se que os oficiais selecionados para esta tarefa cobrissem
as áreas técnicas e operacional, o que levou a recorrer ao apoio, respetivamente, da Escola de Eletrotecnia, no caso do comandante Rocha
Pereira, e da Escola de Artilharia Naval para o tenente Mendes Calado. Antes do embarque a bordo dos navios da STANAVFORLANT,
cujo Chefe de Estado-Maior era o (então) CFR Reis Rodrigues, os
oficiais nomeados percorreram vários departamentos da Marinha no
sentido de recolherem um conjunto de questões que importava ver
respondidas. O período de embarque teve a duração de cinco semanas
e permitiu a estadia a bordo dos navios das marinhas, holandesa (classe Kortenaer), alemã (classe Tipo122) e britânica (classe Leander).
Este último navio, embora mais antigo que os primeiros, estava num
nível tecnológico intermédio e já apresentava soluções operativas
aplicáveis nos navios mais modernos.
E foi com base no relatório produzido e nos elementos recolhidos
diretamente a bordo dos navios visitados que, através de um profundo debate interno para adaptar as especificidades e idiossincrasias do
pessoal da Marinha Portuguesa e as experiências organizativas e de
operação de outras marinhas, que o GT acordou num “detalhe” e num
conjunto normativo de bordo que permitiram às primeiras guarnições
operar os navios desde o início com elevada segurança, eficácia e eficiência. De qualquer modo será de registar que todo o trabalho foi
efetuado tendo por base uma realidade virtual uma vez que era baseado tão-somente em informação e não no conhecimento real das
condições que se iria encontrar no novo navio.
Igualmente importante para o trabalho do GT, tendo em conta a
informação que foi possível recolher, foram as deslocações dos oficiais indigitados para as guarnições para assistirem aos “HAT” (Harbour Acceptance Trials) e “SAT” (Sea Acceptance Trials) dos respetivos navios e para frequência de diversos cursos e ainda visitas
inopinadas a navios das marinhas aliadas que visitavam o porto de
Lisboa. Assim como será de realçar a deslocação à RFA (Hamburgo, Neustadt e Bremerhaven) dos indigitados Comandante e Imediato
do NRP Vasco da Gama (CFR Temes de Oliveira e CTEN Macieira
Fragoso) e Comandante do NRP Álvares Cabral (CFR Montalvão e
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Silva) de 2 a 4 de abril 1990. Foi o primeiro contacto com a realidade
do navio, com as condições que o pessoal iria encontrar e de alinhar
o treino após a entrega dos navios e a concretização do apoio da Marinha alemã. Nesta deslocação, em que a delegação portuguesa foi
sempre acompanhada e apoiada pelo oficial de ligação da Marinha
alemã – Cmdr Horst Werber (oficial que posteriormente acompanhou
toda a permanência na RFA dos três navios e que de tanta utilidade se
veio a revelar a sua ajuda) - foram visitadas a Escola de Limitação de
Avarias, em Neustadt onde iriam decorrer os cursos de LA, a Escola
de Navegação e Radar, em Bremerhaven, na qual a Marinha alemã
oferecia cursos mas que foram considerados sem interesse por serem
extremamente básicos. Aproveitando a estadia em Hamburgo foram
estabelecidos contactos com a Delegação em Hamburgo da Missão
das Fragatas e com a Marinha alemã sobre o estacionamento das fragatas após a entrega pelo estaleiro, a medição das assinaturas dos navios, apoio de navios e helicópteros nos períodos de treino após entregas, assim como pormenores da organização e vida a bordo (serviço
de saúde, serviços gerais, educação física, suporte informático para a
gestão de pessoal, etc).

O Detalhe
A prioridade nos trabalhos do GT foi a elaboração da proposta de
“detalhe do navio” que foi entregue em 25 de junho 1990 ao Chefe da
1ª Divisão do EMA para aprovação. Foi um trabalho desenvolvido em
várias fases e resultante da informação recolhida, conforme descrito
atrás, de que resultou um desenho com o qual se pretendeu dar resposta
aos requisitos pré-estabelecidos, nomeadamente os operacionais e as
previsíveis condições de vida a bordo.
Teve por base a “estrutura provisória da guarnição” produzida pelo
EMA, mantendo-se os quantitativos de pessoal, as suas classes e especializações e a distribuição por departamentos e serviços e respetivos
encargos permanentes. Foi no entanto necessário proceder a algumas
pequenas alterações nos números de bordo com vista a ajustar algumas
situações pontais para um melhor aproveitamento dos recursos humanos de que a seguir se indicam os mais significativos:
• Utilização dos oficiais CDAE 2 e CDAE 3 nas funções de FDO
(flight Deck Officer) e de oficial de quarto à ponte;
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• Alterada a distribuição do pessoal de limitação de avarias na
situação de heli embarcado uma vez que o Destacamento do
Heli garante a segurança em operações;
• No Departamento de Operações, passagem do sargento radarista para o Serviço de Navegação tendo em vista garantir em
cada bordada a existência de um Supervisor do Centro de Operações, função esta não prevista na estrutura provisória inicial;
• Ajustado o pessoal dos serviços de Mecânica e Eletrotécnica
com vista a obter maior flexibilidade na articulação de manutenção com a condução;
• Inclusão na área de operação da organização do navio a navegar (a bordadas e a quartos) de elementos do DAE (Departamento de Armas e Eletrónica) – praças das classes de artilheiros e torpedeiros-detetores – que face à sua preparação
poderão ser dispensáveis na área da manutenção aquando naqueles regimes;
• Atribuição de funções exclusivas da sua especialidade ao pessoal da Taifa, face ao reduzido número de elementos.
Nesta proposta de detalhe foi tido em consideração que o navio
pudesse ser operado, na sua total capacidade de combate, no regime
de bordadas, ficando desde logo garantida a operação de todos os
equipamentos e sistemas por períodos suficientemente longos. Assim, a bordada passou a ser unidade base da organização do navio
sendo que os quartos e os grupos de serviço decorriam do seu desdobramento, pelo que ficou estabelecida a coincidência entre o pessoal
pertencente a cada um dos 4 quartos no regime de 4º grau de PPC
(Prontidão para Combate) e cada um dos 4 grupos de serviço no 5º
grau de PPC (Serviço a Divisões).
Foram definidas 14 condições básicas a que corresponderam os
postos e graus de prontidão do navio para responder às possíveis e
previsíveis situações de ação:
• Condição 1: 1º grau de prontidão para combate (guarnição);
• Condição 2: 2º grau de prontidão para combate (bordadas);
• Condição 3: 4º grau de prontidão para combate (quartos);
• Condição 4: Postos de faina geral;
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Condição 5: 5º grau de prontidão para combate (serviço a divisões);
Condição 6: Postos para RAS sólidos (navio fornecedor);
Condição 7: Postos de emergência LA;
Condição 8: Vago (para postos de emergência NBQ);
Condição 9:	Postos de preparação para abandono – destruição
do navio;
Condição 10: Postos de abandono;
Condição 11: Postos de defesa anti-mergulhador;
Condição 12: Postos de honras militares a navegar;
Condição 13: Postos de honras militares atracado / fundeado;
Condição 14: Postos de revista geral.

Dentro das Condições 2 e 3 foram desde logo também definidas Condições Especiais, as correspondentes a operações particulares
exequíveis naquelas condições.
Dentro da Condição 2 (navegando a bordadas):
• Condição Especial A - (OH) – Operação de helicóptero;
• Condição Especial B - (RL) – RAS líquidos/ sólidos recebedor;
• Condição Especial C - (HM) – Homem ao mar;
• Condição Especial D - (MF) – Manobra do ferro;
• Condição Especial E - (AL) – Avaria no leme;
• Condição Especial F - (ST) – Manobra do “splash target”;
• Condição Especial G - (RN) – Manobra do roncador (“Nixie”);
• Condição Especial H - (RB1) – Reboque situação rebocado;
• Condição Especial I - (RB2 – Reboque situação rebocador;
• Condição Especial J - (EP) – Embarcação / Portaló;
• Condição Especial L - (FD) – Força de desembarque;
• Condição Especial M - (RLP) – RAS líquidos à popa;
• Condição Especial N - (AB) – Amarrar à boia;
• Condição Especial O - (MB) – Manobra do bote.
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Dentro da Condição 3 (navegando a 4 quartos):
• Condição Especial C - (HM) – Homem ao mar;
• Condição Especial D - (MF) – Manobra do ferro;
• Condição Especial E - (AL) – Avaria no leme;
• Condição Especial O - (MB) – Manobra do bote.
Muito embora se tenha tido a consciência que a realidade poderia
vir a obrigar a alguns ajustamentos, foi a organização possível com os
elementos disponíveis. Desde logo ficou em aberto a possibilidade de
ajustar o número de bordo de alguns elementos da guarnição quando
ocorresse a mudança de dependência de responsabilidade dos paióis,
munições e armamento portátil dos Serviços de Artilharia e Armas
Submarinas para o Departamento de Armas e Eletrónica.
Como se pode constatar vieram ao de cima algumas das incongruências entre as classes e especializações de então do pessoal e as
funções a bordo que iriam desempenhar. Este terá sido um dos problemas que desde logo foi apontado e que obrigou a proceder às alterações curriculares e de conteúdo funcional nas especializações e
classes do pessoal que posteriormente foram adotadas na Marinha.

Outra documentação
Para além do detalhe, o GT produziu um conjunto vasto de documentação visando a organização de bordo e cuja listagem foi apresentada no final do ano de 1990, data em que o GT se encontrava em
extinção natural, uma vez que os elementos do NRP Vasco da Gama
já tinham destacado para Hamburgo e os do NRP Álvares Cabral começavam a ausentar-se para assistirem às provas de mar do navio. No
entanto, os trabalhos não terminados continuaram a ser executados pelo
pessoal remanescente que se mantinham em estreita comunicação com
os já ausentes de Lisboa. A metodologia de trabalho na elaboração dos
documentos foi a de procurar uma ampla participação dos Chefes de
Departamentos e Chefes de Serviço indigitados para as três guarnições,
procurando consensos. Tal metodologia teve o mérito de dar aos três navios uma organização senão idêntica, muito semelhante, coisa que tinha
pouca tradição na Marinha. E não foi só o caso do “detalhe”. Foi igualmente a documentação base da organização do navio. E pode-se referir:
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• Cartão de detalhe – aprovado por Despacho ALM CEMA de
4OUT90;
• Livro de Detalhe da Guarnição;
• Plano de alojamento da guarnição;
• Distribuição dos compartimentos pelos Departamentos, Serviços
e Secções;
• Dossiers de Oficiais de Quarto e Serviço;
• Listagem / Verificação de Material;
• Organização da Secretaria do navio;
• Folheto de apresentação do navio;
• Briefing relativo ao navio;
• 34 Ordens do Comandante (ORDCOM´s) referentes:
• À Direção e Controle;
• Às Funções e Responsabilidades dos Chefes de Departamento;
• Às Funções e Responsabilidades do Chefe do Serviço de Navegação;
• Às diversas Situações de Emergência.
• 87 Instruções Permanentes (IP´s) referentes à organização dos
serviços responsabilidades e funções;
• Fichas de Atividade e Planos de Lição para o Plano de Treino de
Porto.
E como demonstração do nível de uniformização que foi possível
alcançar, no que respeita à organização interna dos navios, fruto do bom
entendimento entre os membros do GT e de uma efetiva comunhão de
objetivos, transcreve-se a ORDCOM 001 que consta na primeira página
dos respetivos Livros de Ordens do Comandante dos NRP´s Vasco da
Gama, Álvares Cabral e Corte Real.
ORDCOM 001 - O NOSSO OBJETIVO

1. O nosso objetivo é dotar o NRP “...........” com uma organização de

modo a que esteja preparado para desempenhar, com eficácia, as
missões atribuíveis a este tipo de navio.
Para atingir tal eficiência considero necessário manter em perfeito
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estado de operação todos os equipamentos, armas e sensores assim
como manter a guarnição bem treinada, conhecedora do material
que opera, sensibilizada para a missão que o navio executa e, acima
de tudo, em bom estado psicológico e físico bem adaptada ao navio
e dispondo do máximo de bem estar possível.
Muito embora o NRP “........” esteja equipado com material de grande sofisticação e eficácia, será o fator humano o determinante no
sucesso da utilização daquele material. Em resumo, o navio vale o
que valer a sua guarnição.

2. Para se atingir o objetivo atrás indicado considero que:
a. S omente um treino continuado poderá proporcionar um perfeito
conhecimento do navio e uma correta atuação nas diversas situações, pelo que o treino será preocupação relevante da vida a
bordo, aproveitando para tal todas as oportunidades que ocorram
assim como todas as capacidades de simulação e treino existentes
a bordo;

b. É necessária uma continuada e correta observância das ações de
manutenção do material para que possa ser garantida a plena
operacionalidade do navio;

c. É
 necessário manter todo o navio em condições de perfeita habi-

tabilidade e limpeza que permitam dar à guarnição as condições
de bem estar e de trabalho conducentes à obtenção do seu melhor
rendimento;

d. É necessário manter e incentivar a coordenação e a colaboração

a todos os níveis como única forma de obter a melhor integração
das ações dos diversos setores do navio da qual resulta o indispensável e verdadeiro trabalho de equipa;

e. É
 indispensável uma permanente e cuidada observância das regras de segurança, nas suas diversas vertentes, sem a qual não
será possível eliminar uma das razões de insucesso.

3. Um navio da Marinha de Guerra Portuguesa tem por obrigação
exercer e fazer observar os direitos de soberania nas águas sob
jurisdição nacional e, no mar alto, sobre embarcações nacionais,
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assim como zelar pelos interesses nacionais na águas de interesse
nacional. Para tal terá de exercer em permanência o controle sobre
a maior área possível em seu redor, utilizando os seus sensores na
correspondente capacidade.
Para que esse controle se possa efetuar deverá o navio conhecer toda
a atividade que se desenrola nessa área tornando-se indispensável que:

a. O
 pessoal se mantenha em atitude de espírito e grau de prontidão
adequado;

b. S e mantenham em operação os equipamentos que permitam a
adequada recolha de informação;

c. T
 oda a informação relevante proveniente de outras fontes seja
considerada e integrada.

4. E
 sta unidade não encontra justificação somente por ser navio mas

sim por desempenhar as missões que lhe são atribuídas. Como tal,
todo o nosso esforço será para mantê-lo preparado para a ação,
com o pessoal bem treinado, integrado e feliz por estar a bordo assim como com todo o equipamento na sua máxima operacionalidade.

SÓ ASSIM PODEREMOS TER RAZÕES PARA TER ORGULHO
DE PERTENCER À GUARNIÇÃO DO NRP “...................”
O Comandante

560

anais do clube militar naval

Cap V - HISTÓRICO DOS
HELICÓPTEROS DA MARINHA
1. Os antecedentes
Os Helicópteros da Marinha foram introduzidos no âmbito do
Programa de Aquisição das três novas fragatas da classe Vasco da
Gama, como uma das armas dos navios e neles embarcados como
meios orgânicos.
No entanto, já alguns anos antes haveria a intenção de adquirir
helicópteros para operarem a partir de navios, num programa estudado a partir de 1972, que tinha como objetivo a aquisição ao Reino
Unido de fragatas “Tipo 21”.
Nesse sentido foram desenvolvidos contactos com a Westland,
através da sua representante em Lisboa, a empresa “The Enginering
Company”, para uma eventual aquisição de helicópteros Lynx. Os
acontecimentos no país em 1974 e a independência das colónias, com
a consequente redução do dispositivo militar, levaram ao cancelamento deste projecto.
O projeto das três fragatas MEKO 200 encontrava-se já em desenvolvimento, com a assinatura do respetivo contrato de construção
em julho de 1986, quando surge em outubro seguinte a questão dos
helicópteros, no âmbito da 1ª Lei de Programação Militar (para o período 1987-1991). O CEMGFA quando apresenta ao MDN os projetos
dos Ramos das Forças Armadas questiona a pretensão da Marinha de
ter “helicópteros orgânicos das fragatas”, preferindo a terminologia
“helicópteros dedicados”. A justificação principal seria a de não pôr
em causa a criação da FAP em 1952 e o País não estar em condições
para possuir “três aviações diferenciadas”, uma para cada Ramo. Neste contexto, coloca em causa a opção da Marinha pelo helicóptero
Lynx, uma vez que o modelo a escolher deveria ser não só ASW mas
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polivalente para poder ser utilizado, por exemplo, em aplicações anticarro no Exército.
A Marinha reagiu explicando ao MDN que o conceito de utilização operacional das fragatas MEKO tem uma complexidade e um elevado grau de especialização relativamente às tarefas a desempenhar,
designadamente nos âmbitos das guerras ASW e ASUW, que faz com
que só possam ser executadas com sucesso se as guarnições dos helicópteros fizerem parte integrante da guarnição do navio. Para mais,
em 1986, já quase todas as marinhas da NATO operavam, há muitos
anos, com helicópteros orgânicos e disso não resultava a necessidade
de criar, nesses países, uma Aviação Naval.
Entretanto os estudos foram prosseguindo e no início de 1988
já foi possível identificar quatro firmas com propostas concretas para
fornecimento de cinco helicópteros, a WESTLAND, a KAMAN, a
AEROSPATIALE e a AGUSTA.
Todavia, o CEMGFA decidiu em abril de 1988, através de uma
Diretiva, a formação de um Grupo de Trabalho entre o EMGFA, a Marinha e a FAP, no sentido de identificar a melhor solução para o nosso
País, isolando já dois tipos de helicópteros, o Seasprite – Kaman e o
Lynx e descartando a posição da Marinha exposta na proposta da 1ª Lei
de Programação Militar, para a posse orgânica das aeronaves. O trabalho deveria incidir em seis aspetos: aquisição (apontando linhas de
ação), a manutenção, a operação, indicando que o destacamento não
faria parte da guarnição do navio (implicitamente pessoal da FAP), a
instrução, rotação do pessoal tripulante e finalmente a localização dos
helicópteros em terra. E acrescentava que o modelo a seguir poderia
ser o canadiano, único em que as Forças Armadas eram integradas e
que se provou mais tarde ser errado tendo o Canadá revertido para o
modelo de três Ramos idêntico ao de todos os Países NATO.
No mês seguinte, no Ministério da Defesa Nacional, foi elaborado um parecer contrário à Diretiva do CEMGFA, identificando as
competências do Governo na atribuição da afetação das aeronaves
e dando relevância ao CCEM e ao CSM. Em consequência o MDN
elaborou um Despacho concordante e vinculativo para o CEMGFA e
CEM dos Ramos.
O CEMGFA respondeu a este Despacho evocando aspetos legais
de acordo com a Lei e reforçando que no seu entender os helicópteros
só podem ser atribuídos à FAP. Entretanto o Almirante Sousa Leitão
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foi substituído como CEMA, tendo assumido funções o Almirante
Andrade e Silva. As declarações públicas que este prestou motivaram
nova reacção do CEMGFA em julho de 1988 no sentido idêntico das
anteriores, designadamente agitando o fantasma do ressurgimento da
extinta Aviação Naval. A FAP, dias depois, envia ao MDN um estudo
muito aprofundado reiterando as posições do CEMGFA.
Não sustentada pela opinião da Marinha, foram desenvolvidas
ações com os EUA no sentido de aquisição de cinco helicópteros Kaman, tendo aqueles apresentado em dezembro de 1988 uma proposta
para fornecimento de duas aeronaves em 1991 e as restantes três em
1993.
Em janeiro de 1989 começam a aparecer no Ministério da Defesa
Nacional os estudos mais profundos sobre as vantagens e desvantagens
entre os concorrentes, Kaman e Lynx. As aeronaves dos EUA apresentavam vários problemas, designadamente a dimensão e peso que
requeriam modificações nas fragatas já em construção, a não utilização
do arpão a bordo, não disporem de sonar e outros aspectos relacionados com a interoperabilidade entre as várias Marinhas europeias.
A vantagem do Kaman só poderia ser considerada através de ajudas
financeiras dos EUA relevantes. No final de janeiro é nítida a diferença
de custo entre os dois tipos de aeronave e os respetivos programas propostos, com significativa vantagem para o Lynx. Mesmo assim permanecia a divergência profunda de opinião entre o CEMGFA e o CEMA.
Acentuadas e muito determinadas posições divergentes dos Ramos, em sede do CCEM e a constatação da impossibilidade de chegarem a consenso ou entendimento, leva o Ministro da Defesa Nacional,
Dr. Eurico de Melo, a publicar o Despacho nº 14 de 15 de fevereiro de
1989, que considero histórico. Determinou o seguinte:
• Os helicópteros ficam adstritos à Marinha, porque fazem parte
integrante do sistema de armas das fragatas;
• A Base-mãe será na Base Aérea do Montijo e não no Alfeite,
com evidentes custos menores;
• A Marinha e a FAP desenvolvem estudos que levem a propostas
sobre a formação, instrução e treino das tripulações e pessoal de
manutenção.
Hoje, ao fim de mais de 22 anos da criação da Esquadrilha de
Helicópteros e de operação dos helicópteros, tendo o signatário sido o
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primeiro comandante daquela unidade, e desempenhado vários cargos
ao longo destes anos com eles relacionados, considero que este Despacho foi um pilar fundamental para o sucesso que tem tido todo o
projeto. Prevaleceu o bom-senso e veio colocar os dois ramos das FA
a trabalharem em conjunto de uma forma notável que só prestigia as
Forças Armadas e Portugal. Os sucessivos resultados desta cooperação foram muito notados e elogiados a nível internacional.
Todavia não se encontrava resolvido o modelo de helicóptero a
adquirir e a clara opção do CEMGFA em relação ao Kaman e da Marinha em relação ao Lynx continuava em discussão.
Em fevereiro de 1988 foi recebida uma “carta de intenções” dos
EUA, que teve o processamento adequado no Ministério da Defesa
Nacional.
A troca dos argumentos do CEMGFA, apoiado pela FAP, e os da
Marinha sucediam-se com troca de vária correspondência. Saliento a
questão fundamental de impedir o ressurgimento da Aviação Naval e
a utilização de um helicóptero que se estimava servir as missões da
FAP e da Marinha, na proporção de 3/1, no mínimo. É curioso que
nunca encontrei referências ao problema das horas de utilização dos
helicópteros e consequentemente dos anos de vida operacional dos
mesmos. Esta problemática preocupou a Marinha desde o início, fazendo sempre uma relação entre as cerca de 8.000 horas de voo para
cada aeronave e o tempo de vida das fragatas.
Em maio desse ano, o Ministro da Defesa Nacional recebe uma
carta do seu homólogo britânico com a formalização da contribuição
do Governo do Reino Unido de duas aeronaves MK3, já fabricadas mas
sem horas de voo, que a Westland modificaria para as especificações
pretendidas por Portugal e mais tarde a entrega de três Lynx novos fabricados pela Westland com aquelas especificações. Mantinham todas
as ofertas anteriores de assistência técnica e operacional e contrapartidas para a indústria nacional.
Tenho de salientar um aspecto importante relativamente às opções
que certamente teve algum peso na decisão final. Os EUA e o Reino
Unido apresentavam condições idênticas de suporte à introdução das
aeronaves novas a embarcar nas fragatas, com diferenças já apontadas
quanto a sistemas, além dos custos envolvidos, que embora diferentes
poderiam ser negociados, entretanto. Mas havia um facto indiscutível,
que mais tarde veio provar-se crucial na operação dos Lynx em opera-
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ções NATO, ou seja, a interoperabilidade entre o Lynx, já embarcado
em navios de cinco países europeus (Portugal seria o sexto) e nenhuma
marinha europeia operava com Kaman. E na verdade, tem havido, ao
longo destas décadas de operação, muitas circunstâncias de ser necessário obter peças que existiam noutros navios em companhia, ou
mesmo em bases daqueles países e que possibilitaram rápidas manutenções e recuperação da operacionalidade, que com o Kaman teria
sido praticamente impossível.
Continuaram os estudos e avaliação dos helicópteros Kaman SH-2
Seasprite e o Super Lynx da Westland. Finalmente, em dezembro de
1989, o Governo decidiu pelo Westland Super Lynx Mk.95 (especificações nacionais).
Depois de vários meses de negociações, foi publicada em 2 de novembro de 1990, uma Resolução do Conselho de Ministros, autorizando o Ministro da Defesa Nacional a celebrar o contrato com a Westland
para fornecimento de 3 helicópteros Lynx Mk.95 a construir e a reconfiguração de 2 helicópteros Mk.3 da Royal Navy para o padrão Mk.95,
como comparticipação do Reino Unido.
Esta Resolução incluía as verbas a despender com o MOD UK,
com a Westland Helicopters, e com a Bendix para a aquisição de antenas, sonares e radares.
Em 21 de novembro de 1990 é assinado pelos representantes dos
respetivos Ministros da Defesa, um Memorandum de Acordo entre o
Governo Britânico e o Governo Português referente à venda e apoio aos
Helicópteros Lynx.

2. O Programa da Marinha
A complexidade da operação dos helicópteros num navio é muito
mais vasta do que se possa pensar. Há que ter um Destacamento qualificado e preparado com uma ou duas aeronaves para embarcar e permanecer a bordo durante missões que podem ser de vários meses; haver controlador de helicópteros na guarnição dos navios; estarem perfeitamente
determinados os limites de operação que envolvem, entre outras, o vento
relativo no convés de voo e o balanço proa-popa e bombordo-estibordo.
O programa foi minuciosamente preparado com o envolvimento
e entusiasmo de todas as áreas da Marinha, tendo por objetivos principais, os seguintes:
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• Construir as infraestruturas destinadas à Esquadrilha de Helicópteros;
• Formar e qualificar todo o pessoal relacionado com a operação e
manutenção das aeronaves, a bordo e em terra;
• Aprontar o primeiro Destacamento para embarcar com um helicóptero em abril de 1995, data em que um Almirante português
iria assumir o comando da STANAVFORLANT.
Para tal, em agosto de 1988 a Marinha decide enviar dois oficiais
para tirarem o Curso de Air Engineer, um EMQ, o então 1TEN Gonçalves Henriques e um especializado em eletrotecnia, o 1TEN Gomes de
Sousa. Estes oficiais terminaram o curso em novembro de 1989.
No mesmo ano é constituído, no âmbito da Superintendência do Material (SSM), um Grupo de Trabalho para a Aquisição dos Helicópteros.
O seu presidente era o CALM Gomes Teixeira (Chefe do Gabinete de
Estudos da Direção do Material) e o CMG Beirão dos Reis, substituído
posteriormente pelo CMG Vicente de Moura. Mais tarde juntaram-se os
dois oficiais, atrás citados, que tinham tirado o curso de Air Engineer.
Em 3 de janeiro de 1990, foi constituída a Comissão para a Integração dos Helicópteros na Marinha, no âmbito do EMA, sendo seu Presidente o então CALM Vieira Matias (SUBCEMA), o CMG Rodrigues
Leite (da 4ª DIV do EMA) e o 1TEN Gomes de Sousa, representando
o GT da SSM atrás mencionado. Esta comissão tinha vários subgrupos,
um para cada área específica.
Em janeiro de 1990 tem início o primeiro Curso de Formação de
Pilotos de Helicópteros, na FAP, seguindo o mesmo modelo dos pilotos
da Força Aérea. Iniciaram o curso 8 oficiais, tendo terminado 7, a quem
foi atribuído o respetivo “brevet”. No acordo estabelecido com os dois
Ramos, dado que o curso terminaria em meados de 1991 e os primeiros
helicópteros só seriam entregues em meados de 1993, foi previsto que
os pilotos fariam um estágio operacional na FAP, em helicópteros ALL
III e Pumas, com o objetivo de realizarem cerca de 200/300 horas de
voo. O 2º Curso de Pilotos, teve início em 10 de fevereiro de 1992, tendo integrado 6 oficiais, terminando só com 4 pilotos brevetados.
Em 31 de janeiro de 1991, um Despacho do ALM CEMA incumbe
à SSM, através do Gabinete de Estudos da DGMN, a gestão técnica e
administrativa dos contratos de aquisição dos 5 helicópteros.
Em conjunto com a FAP, foi estudado a formação do pessoal de
manutenção, tendo sido decidido efetuar cursos de conversão de ma-
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nutenção de aeronaves na BA-2, na OTA, para sargentos e praças. O 1º
grupo, de 30 Sargentos, iniciou o curso em outubro de 1991, tendo os
restantes 12 sargentos iniciado em outubro de 1992.
Em 27 de março de 1991, o ALM CEMA aprova o Plano Diretor
das Infraestruturas para apoio à nova unidade a construir na BA-6 no
Montijo, de forma a estarem concluídas antes da chegada dos Lynx.
Em maio de 1991 iniciaram-se conversações com a Marinha Holandesa para se obter o apoio e cooperação ao programa dos Lynx, destacando-se a desejável utilização do simulador existente na Holanda
que nessa altura já era utilizado pelas tripulações das Marinhas da Holanda, Alemanha e Dinamarca.
Entretanto realiza-se o primeiro BOST da “Vasco da Gama” (AgoSet 1991) e foi efetuado o primeiro treino com helicópteros da Royal
Navy. O objetivo de poder operar helicópteros, necessitava da qualificação de pessoal do navio e da certificação de um FDO (Flight Deck
Officer). A forma brilhante como o 1TEN Vale Matos desempenhou as
funções levou à sua qualificação sem fazer o respetivo curso! Igualmente embarcou o 1TEN Braz da Silva, que, entretanto, tinha frequentado
o curso de Controlador de Helicópteros. O primeiro curso formal de
FDO foi frequentado pelos 1TEN Henriques Gomes e 1TEN Fuzeta, da
guarnição da “Corte Real”.
O progresso que se ia obtendo possibilitou, durante a integração
do NRP “Vasco da Gama” na STANAVFORLANT, iniciada em 6 de
janeiro de 1992, a aterragem, em Março, de um helicóptero da fragata
Britânica naquele navio e testar o sistema reabastecimento.

Reabastecimento do Heli do HMS “Brave”
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Em 31 de julho de 1992 iniciou-se o curso de recuperador-salvador, na FAP, frequentado pelas 10 praças “T”, que se destinavam
nas tripulações às funções de operadores de sistemas, uma vez que
operavam igualmente o sonar.
Por despacho do ALM CEMA 4/93 de 18 de janeiro, é criada
a Comissão Instaladora da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha
(EHM), presidida pelo então CFR Saldanha Lopes, com a finalidade
de preparar a receção dos helicópteros e colaborar na edificação das
novas infraestruturas no Montijo. Esta Comissão passa a depender do
Comandante Naval e fica extinta a C.I.H.M., que tinha desempenhado
funções desde 3 de janeiro de 1990. Iniciou-se então o destacamento
de vários militares que se destinavam já a fazer parte da guarnição da
EHM.
Ainda com as obras a decorrer na BA-6, mas próximo do seu
final e da sua entrega definitiva, no dia 28 de maio de 1993 os primeiros militares da EHM passaram a ocupar os seus postos de trabalho,
embora em instalações provisórias.

A Esquadrilha de Helicópteros na Base Aérea do Montijo
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Por despacho do ALM CEMA 40/93, é ativada a Esquadrilha de
Helicópteros a partir de 8 de junho.
Em 29 de julho de 1993, desloca-se a Yeovil o Secretário de Estado
da Defesa, Dr. Eugénio Ramos, acompanhado por várias personalidades, por ocasião da entrega, na Westland Helicopters, dos dois primeiros Lynx Mk.95.
Estes Lynx chegaram ao Montijo em agosto desse ano, tendo os
restantes 3 chegado em setembro.

3. Preparação do 1º Destacamento 		
de Helicópteros
A complexidade da preparação, qualificação e de toda a organização
na Esquadrilha de Helicópteros, sem pessoal qualificado e com experiência nas diversas valências, era uma tarefa de vulto. Para isso, nos diversos
contratos foi necessária a previsão de um período de 2 anos de estadia
de pessoal da Royal Navy, da Westland e da Bendix, após a receção das
aeronaves. Foi indispensável fazer um trabalho bem organizado e planeado para se poder atingir, em um ano e meio, o objetivo de embarcar um
Destacamento e um helicóptero na “Vasco da Gama” em janeiro de 1995.
Após contactos com os oficiais que compunham o “Royal Navy
Support Team”, foram identificados os cursos seguintes que podiam ser
ministrados no Centro de Instrução da Esquadrilha de Helicópteros:
• Conversão ao Lynx para pilotos;
• Treino de manutenção para Sargentos e Praças;
• Treino de operadores sonar;
• Treino das Equipas de Convés de Voo;
• Curso de Flight Deck Officer;
• Treino de qualificação para Controladores de Helicópteros;
• Conversão ao Lynx para pilotos – curso com a duração média de 11
meses, que foi ministrado para o primeiro grupo de pilotos no período
de 06SET93-31JUL94, com as seguintes fases e horas de voo (HV):
• Fase 1 (06SET-19DEC) – Conversion Training (34 HV diurnas
e 3 HV noturnas p/piloto);
• Fase 2 (03JAN-29ABR) – Advanced Training (38HV diurnas e
22HV noturnas p/piloto);
• Fase 3 (02MAI-29JUL) – Operational Training (49HV diurnas
e 14HV noturnas p/piloto).
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• Treino de manutenção para Sargentos e Praças: cursos com a
duração média global de 36 semanas, ministrados por fases e
por grupos de pessoal, com início em 06SET93, com seguintes
objetivos:
• Certificado de competência em “Qualify to Maintain” e “Qualify to Sign”, todos os sargentos após 5 semanas e todas as praças após 13 semanas;
• Certificado de “Senior Supervisory”, a atribuir a um máximo
de 6 sargentos após 23 semanas;
• Certificado de Encarregado de Helicóptero, a fim de poder desempenhar as funções de “Senior Maintenance Rating”, a atribuir a um máximo de 2 sargentos até 29MAI94.
Para cumprir este objetivo, havia ainda que garantir a existência,
nas guarnições dos navios, pessoal qualificado para desempenho das
funções de “Flight Deck Officer”, “Flight Deck Party” e “Helicopter
controller-Grade C”.
Foi definida a composição base dos Destacamentos, com diferença entre o embarque de um ou dois helicópteros. No primeiro caso a
constituição seria de dois pilotos, cinco sargentos de manutenção, 4
praças de manutenção e um operador sonar. No entanto, para permitir
a consolidação do treino e colmatar a falta de experiência, julgou-se
haver vantagem em alterar temporariamente a composição dos destacamentos, recorrendo a um reforço mínimo de pessoal.
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Finalmente foi definitivamente constituído o 1º Destacamento, a
embarcar no NRP “Vasco da Gama”, entre 01JAN e 30JUN95.
Comandado pelo 1TEN Graça Marim, integrou ainda o 1TEN
Santos Madeira, o 1TEN Ferreira Seuanes (Entre JAN95 e ABR95). O
SMR (Senior maintenance rating) foi o 1SAR MQ Narciso e era constituído por mais quatro Sargentos, quatro praças e ainda duas praças
operadores de sonar e sistemas.
A Marinha conseguiu cumprir as metas a que se propôs. Muito
mais detalhes haveria para descrever, mas julgo que ficou aqui patente o
imenso trabalho desenvolvido em conjunto e solidário de todo o pessoal
da Marinha e dos organismos vários que contribuíram para uma história
de sucesso que certamente marca uma geração naval. Não posso deixar
de fazer uma referência final ao apoio extraordinário da Força Aérea
Portuguesa, sobretudo no Montijo, que foi muito relevante para o projeto do levantamento e consolidação da Esquadrilha de Helicópteros
da Marinha. Também o apoio do pessoal estrangeiro que integrou nos
primeiros tempos a EHM, o qual considero fundamental para o cumprimento da missão, em especial os oficiais e sargentos da Royal Navy que
para além do imenso esforço desenvolvido estabeleceram laços de camaradagem e foram exemplo dos padrões que ainda hoje se encontram
patentes na nossa Marinha.
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Cap VI - O QUE MUDOU
Introdução
Neste capítulo apresentam-se os depoimentos daqueles que a bordo tiveram a seu cargo concretizar a implantação da nova organização
e estrutura concebida para as fragatas classe Vasco da Gama. São eles
os Chefes de Departamento das primeiras guarnições dos três navios.
Para tal, em trabalho conjunto entre todos os Chefes de Departamento dos três navios e dos respetivos Chefes de Serviço é relatado
todo o esforço havido em tornar realidade uma nova unidade naval
que vinha alterar muitos dos procedimentos operacionais assim como
a vida a bordo, desde o regime de trabalho à cultura de manutenção.
Lideraram o presente trabalho, em cada Departamento, os seguintes oficiais:
• Departamento de Operações – VALM Monteiro Montenegro
– 1º DOP do NRP Vasco da Gama;
• Departamento de Propulsão e Energia – CFR Oliveira Josué
– 1º DPE do NRP Corte Real;
• Departamento de Armas e Electrónica – VALM Pereira da Cunha
– 1º DAE do NRP Álvares Cabral;
• Departamento de Logística – CALM Silva Castro 			
– 1º DLOG do NRP Vasco da Gama.
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1. DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
“Birds away” - As três novas fragatas da classe Vasco da Gama
e a transformação da organização de bordo nas operações

1.1. Introdução
“Birds away”; assim reza o procedimento radiotelefónico para reportar o lançamento de um míssil anti-aéreo. Terá sido em 1991, ao que
creio durante um PASSEX14em águas nacionais, com unidades alemãs
e aviões da Força Aérea Portuguesa, a bordo da fragata Vasco da Gama
(VDG), que, pela primeira vez, um navio da Marinha Portuguesa simulou com propriedade o disparo de um míssil. Começo assim esta
viagem de volta a um passado distante de um quarto de século, através da qual procurarei transportar-nos à realidade operacional anterior
à aquisição de três unidades da classe Vasco da Gama15, prosseguindo
com uma passagem pelas capacidades materiais que elas nos aportaram, terminando o percurso na transformação das mentalidades e nas
mudanças organizacionais de natureza operacional que daí decorreram.

01FEV1992 – 1º lançamento real do míssil Sea Sparrow
– ao largo da Ilha de Porto Rico

1

	Exercício com unidades estrangeiras em trânsito ao largo da costa.
	Os três navios da classe são o NRP Vasco da Gama (VDG), o NRP Álvares Cabral
(ALV) e o NRP Corte Real (CRE), todos entregues à Marinha durante o ano de 1991.

15
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São muitas ainda as histórias e as lembranças sobre as controvérsias
de opinião próprias das conversas de câmara, em que, sem tabus, se debateram as diferentes vicissitudes inerentes à concretização de um programa naval tão ambicioso quanto o foi o das fragatas Vasco da Gama.
Não pretendo fazer história, mas apenas trazer à memória dos mais
antigos e ao conhecimento dos mais modernos, assim como de alguns leitores menos versados nas operações navais, alguns dos elementos chave
que, em minha opinião, a começar pelas insuficiências operacionais das
fragatas que então possuíamos, determinaram a maior transformação no
campo das operações navais que a Marinha teve nos últimos cem anos.
A referência inicial aos mísseis poderá transmitir a ideia de que é
neles que assento o foco principal dessa transformação. Assim não o é.
Porém, não me restam grandes dúvidas de que no imaginário dos cidadãos em geral, os mísseis, tidos como símbolos proeminentes de capacidade militar mercê da exaltação televisiva da sua eficácia nos conflitos
marcantes da época16, eram o avanço mais significativo dos novos navios.
É neste contexto que o míssil Harpoon, ao ser capaz de atacar navios
a mais de 100 Km de distância e o seu voo poder ser programado com
três pontos de inflexão, assumia particular admiração dos visitantes dos
novos navios, pois alcandorava a Marinha Portuguesa a patamares de
capacidade ofensiva até então impensáveis no plano nacional, pondo-nos
em pé de igualdade no cortejo com as marinhas mais capazes.

1.2. Os antecedentes
Recuemos então aos anos oitenta do século passado, quando ainda
pontificavam as fragatas da classe Pereira da Silva (PSIL) e, a partir de
1983, as da classe João Belo (JBEL), como participantes nacionais na
Standing Naval Force Atlantic (SNFL) da NATO, ainda que, no plano
interno, a sua hegemonia operacional fosse aqui e ali contestada pelas
superiores capacidades de alguns dos sistemas das corvetas da classe
Baptista de Andrade17.
16

17

Para além dos mísseis terra-terra, foi o caso, em 1967, no campo naval, do
afundamento do contratorpedeiro israelita Eilat por três misseis soviéticos STIX,
lançados pela marinha egípcia, ou, em 1982, o afundamento do Sheffield por um
míssil Exocet, durante a guerra das Malvinas.
	Era o caso do radar de aviso aéreo Plessey e do sonar Diodon.
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Muitos ainda se recordarão das dificuldades daquelas fragatas para
ombrear com as que então equipavam as marinhas da NATO, pouco
poder militar acrescentando às forças que integravam, sendo a sua presença essencialmente valorizada enquanto demonstração do empenhamento nacional para com a Aliança e enquanto evidência da coesão
política dos seus membros.
Esta perceção era naturalmente sentida pela estrutura superior da
Marinha e pelas guarnições dos nossos navios. Não estava em causa,
é justo salientá-lo, a falta de empenhamento dos órgãos competentes
em matéria logística ou de manutenção, ou a falta de sentido de missão e espírito de sacrifício do pessoal embarcado. Bem pelo contrário.
Aliás, digo-o com inteira convicção, fundada na nossa História e na
minha experiência pessoal, que o marujo português, bem liderado e,
especialmente, quando exposto a desafios externos, é de uma entrega e
de uma generosidade inigualáveis. O que estava em causa, isso sim, era
um significativo atraso tecnológico e organizacional da nossa Marinha,
consequência inevitável do isolamento internacional a que o país foi
votado por causa dos conflitos ultramarinos.
As limitações18 das antigas fragatas começavam desde logo pela sua
reduzida dimensão. Basta constatar que, com exceção das classes Oslo
(NOR), Wielingen (BEL) e Peder Skram (DEN)19, cujo foco de ação
eram os mares da Noruega e Báltico, todos os outros navios aliados que
operavam no Atlântico tinham cerca do dobro ou mais de tonelagem
por comparação com os nossos. Era um aspeto bastante penalizador em
condições atmosféricas adversas, desde logo nas operações de reabastecimento, mas também nas manobras que exigiam elevadas velocidades
evolutivas.
Significativas eram também as limitadas capacidades dos sistemas
instalados a bordo. Era o caso dos equipamentos de comunicações, quer
em UHF, quer em HF, nomeadamente os TED – ANNHUR, de baixíssima
fiabilidade e ainda trabalhando a cristais, que tornavam uma dor de cabe18

Algumas foram mitigadas no final dos anos 80 e início dos anos 90 pela instalação
de alguns equipamentos comuns às novas fragatas, como é o caso do Sistema Integrado de Comunicações (SIC), do sonar SQS 510, do sistema EW Apecs (modo
passivo), do lançador de engodos SRBOC, ou do roncador NIXIE.

19

Poder-se-ia ainda referir as da classe Leander (Reino Unido), que começaram a
ser abatidas no início dos anos 70.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

575

ça qualquer ordem de alteração ao plano de frequências. Não por acaso as
nossas fragatas eram ironicamente conhecidas pelas “say again”, tantos
eram os pedidos de repetição dos seus operadores de fonia. Em regra,
os navios atribuídos à SNFL eram reforçados com um ou dois SRC 20,
mais fiáveis e potentes, geralmente atribuídos às redes tática e de ação,
mas insuficientes para cobrir as dedicadas à compilação dos panoramas.
Daí que a principal preocupação do pessoal da ponte e do CIC20fosse a
localização em permanência do ZZ21, elemento crucial para manutenção
do correto posicionamento do navio na força naval em evolução.
A isto acrescentava-se a inexistência do Link 1122, restando-nos
apenas o ineficaz Link 14, em modo manual, para o panorama aéreo.
É hoje caricato recordar o esforço inglório dos operadores do chamado registo aéreo, constituído por um quadro de perspex gravado com
círculos concêntricos e linhas de direção, para descodificar e registar
as informações de azimute e distância das aeronaves presentes na área,
impressas em infindáveis rolos de papel debitados pelo Link14.
Se assim era na componente Anti-Air Warfare (AAW), também
os panoramas de superfície e submarino no chamado registo operacional local (ROL) deixavam muito a desejar. Dispunha-se para o efeito
de duas mesas de registo manuais, uma dedicada ao panorama de superfície e outra ao de sub-superfície, com a compilação a ser feita a
lápis de cor sobre papel vegetal, alimentada essencialmente por dados
recolhidos pelos radares e sonares próprios. Era uma aflição cada vez
que tinha de se mudar o vegetal, fosse por saturação da informação
nele registada ou por necessidade de mudança da escala da mesa. Lá
se perdia o panorama tão laboriosamente construído, recomeçando-se
todo o processo de novo. Atente-se que, nesta época, já todos os nossos
parceiros dispunham de sistemas automatizados (NTDS)23, essenciais
para a compilação e apresentação da imagem dos três ambientes, aéreo,
superfície e submarino.
20

Centro de Informações em Combate

21

Posição de referência para o desenho de coberturas e posicionamento dos navios
de uma força naval, geralmente ocupada pela unidade mais valiosa a proteger.

22

	Sistema automático para troca da informação necessária à compilação dos panoramas aéreo, de superfície e de sub-superfície.

23

Naval Tactical Data System. A classe Oslo só dispunha de mesa de registo automática, mas com integração do Link 14.
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Os radares das PSIL24eram bastante limitados em alcance e discriminação de azimute, muitas vezes não cobrindo sequer os extremos das
coberturas Anti-Submarine Warfare (ASW); os das JBEL25, mais potentes, ainda que também de baixa discriminação, não dispunham contudo
de tecnologias Doppler para deteção de aeronaves voando sobre terra
ou de possibilidades de variação de frequência para contrariar o empastelamento ou a mistificação26 inimigas.
Os sonares27 de ambas as classes eram de alta frequência e limitados na capacidade de processamento de sinal, o que tinha como consequência distâncias médias de deteção submarina muito baixas, na
ordem das 1.000 jardas ou menos, particularmente em condições de
difícil propagação acústica, situação comum nas águas nacionais. Este
facto conjugado com o reduzido alcance dos torpedos instalados28, dava
azo a ações ASW conduzidas a curtíssimas distâncias dos submarinos
alvo, gerando inúmeras esteiras em seu redor e condicionando assim a
capacidade de deteção própria e a dos meios aéreos, sonobóias e sonares dos outros navios em companhia.
Por fim, ainda no campo dos sensores, uma curta referência à completa ineficácia dos sistemas passivos de Guerra Eletrónica (EW)29,
devida essencialmente à sua obsolescência, falta de fiabilidade, inexistência de bases de dados30 e inexperiência dos respetivos operadores.
Sem capacidade EW ativa, bem à maneira do espírito de improviso do
marujo português, em exercícios, por vezes recorria-se a meios menos
ortodoxos de “intelligence informal” para obter as frequências das redes de comunicações dos oponentes, onde posteriormente se injetava o
24

MLA 1B (Aviso Aéreo) e Decca 316P (SUP).

25

DRBV 22A (Aviso Aéreo) e DRBV 50 (SUP).

26

Técnicas associadas a transmissões eletromagnéticas dos oponentes, destinadas a
saturar a receção ou a induzir contactos falsos.

27

PSIL- SQS-30 (pesquisa) e SQS 32A (ataque); JBEL – SQS 17A (pesquisa) e DUBA
3A (ataque); as PSIL dispunham ainda de um VDS (Variable Depth Sonar), que
nunca vi operar.

28

PSIL - MK 44; JBEL - L3.

29

PSIL – NA WLR1 e NA WLR 3C, JBEL – ARBA.

30

	Apenas se dispunha dos dados constantes no NATO EMITTER DATA BASE, cujas
janelas de indefinição eram demasiado largas para a identificação de qualquer
plataforma emissora.
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ruído ensurdecedor de um qualquer dispositivo de bordo31, dificultando
assim a troca de informações entre eles.
Em matéria de armamento o panorama também não era o melhor.
As PSIL dispunham de duas peças duplas de artilharia de 76mm, controladas por uma direção de tiro obsoleta, o que obrigava a que o controlo da eficácia do tiro fosse feito visualmente.
Para além dos torpedos já referidos, possuíam como armas ASW
seis lançadores de bombas de profundidade e dois morteiros Boffors de
375mm, de muito curto alcance para ataque a submarinos, mas porventura eficazes como medida anti-torpédica, assim fosse tempestivamente
disparada uma salva perante a aproximação de um torpedo. Para os
Imediatos cada disparo constituía um “pincel” na verdadeira aceção da
palavra, pois queimava completamente a tinta de alumínio do interior
dos reparos de proteção, para já não falar na vasta quantidade de lâmpadas da iluminação interior que se fundiam pela trepidação resultante
do disparo. As JBEL estavam num patamar superior. Para além de três
torres de 100mm, com capacidade de tiro contra costa, estavam ainda
equipadas com duas peças de 40mm para tiro anti-aéreo. A grande diferença qualitativa residia contudo na direção de tiro, que tinha associado o radar DRBC 31D, permitindo uma eficácia francamente superior.
Na componente ASW, aos tubos lança-torpedos acrescia um morteiro
quádruplo de 305mm, o bem conhecido “Osvaldo”, igualmente de curta distância, mas com capacidade de tiro contra terra e possibilidade
de lançamento de foguetes iluminantes, mantendo em comum com as
PSIL o consumo de lâmpadas de cada vez que fazia fogo.
A tudo isto há a acrescentar a inexistência de helicóptero orgânico
e, por via disso, a de controladores certificados, o que condicionava
em muito a capacidade para conduzir operações Anti-Surface Warfare
(ASuW) e ASW, razão mais que pertinente para que quase nunca nos
fossem atribuídas funções de Warfare Commander32 no seio das forças
navais que integrávamos.
Para além dos aspetos materiais atrás traçados, importa sobremaneira sublinhar também o fator humano. À época, o domínio da língua
31
32

Como por exemplo, os berbequins elétricos.
	Responsável pela emissão das instruções de coordenação (OPTASKS) e pelo controlo das ações de ataque ou defesa num dado ambiente, aéreo, de superfície ou
submarino.

578

anais do clube militar naval

inglesa era em geral muito pobre, mesmo na classe de oficiais. Recorde-se
que ainda havia o hábito de traduzir para português os manuais táticos da
NATO, o que em nada ajudava à evolução no conhecimento do inglês,
obrigando frequentemente os oficiais de quarto ao CIC a desfocar a sua
atenção da análise da situação, para ajudar os operadores dos circuitos
de fonia a receber informação importante à ação. Este estado de coisas, a
par das deficiências na formação de base e de tradições organizacionais
ultrapassadas33, levou a um excessivo centralismo nos oficiais em todos
os níveis da cadeia de decisão. O resultado traduzia-se na falta de envolvimento dos supervisores e operadores e tinha como consequência um
enorme vazio na perceção do que estava a ocorrer, inibindo o seu contributo para o conhecimento integrado dos panoramas, o estabelecimento
de prioridades e a antecipação das situações. A organização de bordo, em
que cada serviço compreendia o pessoal afeto à operação e à manutenção,
também em nada ajudava a manter o foco nas operações, antes fomentando a compartimentação em detrimento do conjunto.
Perante este quadro, pese embora as duas classes de fragatas não
tivessem sequer chegado a meio da vida útil expetável para um navio
militar, algo teria de ser feito para acrescentar valor e prestigiar a Marinha nos seus contributos para a Aliança. Para o efeito, a medida que se
apresentava como mais evidente seria a de um projeto de modernização
de meia vida. Porém, o facto de a conceção dos navios remontar ao final
dos anos 40, caso das PSIL, e década de 50, caso das JBEL, associado às grandes evoluções tecnológicas entretanto ocorridas, tornavam o
projeto pouco aceitável. Tal devia-se sobretudo a impossibilidades de
nível estrutural, o que, caso tivéssemos enveredado por esse caminho,
levaria a uma modernização baseada em “remendos”, vultosos nos custos, mas sem que daí resultasse um produto final coerente e consistente
com os requisitos e padrões operacionais pretendidos.
Assim, não é de admirar que desde 1976 a Marinha tivesse feito sentir junto dos responsáveis políticos a imperiosa necessidade de
aquisição de novas fragatas a fim de conseguir satisfazer na plenitude
os compromissos nacionais no seio da Aliança. Várias foram as pos33

A título de exemplo, em jeito de remoque de saudável rivalidade entre especialidades, refiro as dificuldades no acesso às publicações classificadas, ciosamente
"escondidas" em cofre pelos oficiais de comunicações, vulgarmente conhecidos
pelos "comunicativos".
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sibilidades que estiveram em apreço34, com especial destaque para as
holandesas da classe Kortenaer, até que, em 1984, surgiu uma proposta
de um consórcio alemão35, apoiada pelo seu próprio governo, que viria
a ser aceite por Portugal, levando à assinatura, em 1986, de um contrato
para aquisição de três navios MEKO 200PN36, a serem construídos pelos estaleiros B&V e HDW.

1.3. As novas fragatas
Não cabe nesta incursão discorrer sobre as razões das opções tomadas para seleção dos sistemas a instalar a bordo dos novos navios,
muitas delas ditadas pelas disponibilidades das contribuições materiais
manifestadas por alguns países aliados. De igual forma, não se pretende
fazer uma descrição muito detalhada das armas e sensores de bordo,
procurando-se apenas salientar que estes novos sistemas fizeram aportar algumas capacidades inovadoras na Marinha, que foram determinantes na sua transformação.
Desde cedo houve a convicção de que a realidade material e tecnológica das novas fragatas iria implicar também uma nova organização de bordo. Nessa medida, em 1988, a Marinha fez embarcar dois
oficiais37, por um período de 5 semanas, em navios de três marinhas
europeias a fim de tomar conhecimento da sua organização interna.
Aqueles oficiais produziram um extenso e bem elaborado relatório que,
em termos gerais, apontava claramente para o modelo de organização
departamental. A principal consequência para a área das operações, era
a completa segregação da função manutenção, que passaria a ser uma
responsabilidade do departamento de armas e eletrónica (DAE), per-

34

	Nelas inventario as Leander da RN, em 2ª mão, em uso generalizado nas marinhas
da Commonwealth, mas já a entrarem em fase de abate, as inglesas do Tipo 21,
classe Amazon, e as Lupo italianas.

35

Constituído pela Blohm+Voss (B&V), Ferrostaal,Howaldtswerke- Deutsch Werft
(HDW) e Thyssen Rheinstal Technik.

36

	MEKO é o acrónimo de Mehrzweck-Kombination, traduzível por combinação multipropósito. O conceito é baseado na modularidade dos sistemas e equipamentos,
permitindo maior rapidez na construção e menores custos de manutenção.

37

CTEN Rocha Pereira e 1TEN Mendes Calado, que embarcaram em unidades do
Reino Unido (RU), Holanda e Alemanha.
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mitindo o foco do departamento de operações (DOPS)38 no essencial, a
condução das operações.
Para facilitar a transição, o novo modelo foi desde logo implementado experimentalmente nas fragatas da classe Comandante João Belo.
Complementarmente, a seleção do pessoal para a frequência de cursos
de formação junto dos fabricantes dos novos sistemas não deixou de
ter em linha de conta a nova realidade organizacional. Assim, dada a
boa formação técnica de base dos oficiais especializados em eletrónica
e dos sargentos artífices, pode afirmar-se sem rodeios que a transição
de responsabilidades foi bastante bem sucedida, ultrapassando-se sem
grandes dificuldades um dos principais desafios que então, pessimisticamente, se antecipavam com a criação dos departamentos.
A partir daqui os chamados “operacionais” passavam a dedicar-se
em exclusivo à exploração das capacidades dos sistemas contribuintes
para o produto operacional. Importa sublinhar também o grande contributo para a formação e treino das equipas dos centros de operações
trazido pela aquisição em 1987 de um ASTT39 para o CITAN40, o que
veio a facilitar sobremaneira a adaptação às consolas de bordo.
Longe de pretender ser exaustivo na referência e na caraterização
operacional dos novos sistemas, não posso deixar de sublinhar alguns
fatores que mudaram por completo a forma de conduzir as operações a
bordo das fragatas da classe Vasco da Gama.
Desde logo a robustez para o mar. Pese embora a impressiva envergadura das superestruturas, o pontal comparativamente baixo e a
proa pouco lançada, o seu equilíbrio dimensional41, associado a um sistema de estabilizadores de razoável eficácia, faz dos navios plataformas
relativamente estáveis e confortáveis. A este propósito trago à colação a
travessia do NRP Vasco da Gama do Canadá para a Noruega, no âmbito
do exercício TeamWork 92, parcialmente cancelado devido às condi38

Para além dos referidos DOPS e DAE, havia o departamento de propulsão e produção e distribuição de energia (DPE) e o de logística (DLOG).

39

Action Speed Tactical Tainer. Simulador para treino de procedimentos táticos e
de tomada de decisão.

40

À época Centro de Instrução de Tática Naval, hoje Centro Integrado de Treino e
Avaliação Naval.

41

Cerca de 3300 tons de deslocamento, 116 mts de comprimento, 14,2 mts de boca
e 6,2 mts de calado.

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

581

ções de mar pela proa altamente adversas, em que vários navios tiveram
de abandonar o exercício com avarias graves e fissuras no costado, mas
em que o nosso conseguiu navegar com uma excelente velocidade de
avanço e em completa segurança42. Mencionaria apenas duas debilidades. Uma, a localização dos parques de reabastecimento de líquidos nos
conveses laterais do pavimento 01, deixando demasiado exposto o pessoal que ali opera; a outra, fruto da vasta superfície vélica, a dificuldade
em orçar a baixas velocidades, tornando particularmente exigentes as
manobras portuárias com ventos superiores a 15 nós.
Quanto a sistemas, começo pelo Sistema Integrado de Controlo
das Comunicações (SICC)43, cuja conceção e desenvolvimento, com
notável sentido de visão, tinha sido iniciada anos antes através de uma
parceria entre a Marinha e a empresa nacional Centrel-EID. Tendo passado com sucesso a fase de operação experimental a bordo da fragata
Roberto Ivens, nomeadamente aquando da sua integração na SNFL em
1989, o SICC era já uma certeza incontornável.
Acabaram-se os “say again”, arrumaram-se em definitivo os telefones de indução de cabeça e peito para as comunicações internas, passámos a ser os primeiros nas respostas aos saltos de frequência, em suma,
num facto que por si só diz tudo, os navios portugueses passaram, em
regra, a ser os responsáveis pela coordenação e controlo dos planos de comunicações das forças navais que integravam, designadamente da SNFL.
Equipados com o Link 11 para troca automática de informações
e ordens, e possuidores de um sistema de comunicações com potência
adequada e elevada fiabilidade, os nossos Centros de Operações (CO)
dispunham agora de toda a informação necessária à construção dos três
panoramas ambientais da guerra.
Paralelamente, com o sistema automático de transmissão de dados,
o STACOS44, toda aquela informação, após ser tratada pelos respeti42

A fratura de alguns parafusos da fixação da peça de 100mm ao convés foram a
única marca de algum relevo a registar.

43

Para além das comunicações externas, integra também o sistema PCTI para as
comunicações internas.

44

	Acrónimo para Signaal Tactical Command System. Este sistema permite a apresentação de informação processada e não processada proveniente dos sistemas
radar, incluindo os de tiro, IFF (Identification Friendly and Foe), sonar, Link,
Vesta (para controlo dos helicópteros e relato de contactos por si detetados) e
eletro-óticos se existentes.
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vos operadores, passou a ficar disponível em duas consolas horizontais,
uma dedicada à componente AAW e a outra às componentes ASuW e
ASW, permitindo ao comando a visualização abrangente e integrada
da situação, conferindo-lhe excelentes condições para que a tomada
de decisão fosse alicerçada em informação exaustiva, credível e atualizada.
As caraterísticas e desempenho dos radares45 transportou-nos também para outro nível, ainda que o de aviso aéreo não pudesse ser considerado “state-of-art” e o de aviso combinado fosse uma espécie de
protótipo46. As distâncias de deteção aumentaram significativamente47,
passou a dispor-se de capacidade de seguimento automático e simultâneo a largas dezenas de alvos, bem como de informação de velocidade
e altitude a acrescer às comuns de distância e azimute e, igualmente
significativo, da possibilidade de fazer uso de contramedidas eletrónicas passivas por mudança das frequências de emissão.
Com o STACOS a processar essencialmente a informação necessária à construção da “Recognized Picture”, o ciclo prossegue até ao
emprego das armas integradas no DDWCS48. O controlo destes dois
sistemas que integram respetivamente sensores e armas é feito pelo
SEWACO49, que acaba assim por ser um sistema de sistemas.
Este tipo de integração de sensores e armas proporciona uma excelente eficácia no emprego destas, especialmente da peça de artilharia
de 100mm e do míssil NSSM50, permitindo a sua atribuição simultânea
a mais que um alvo de superfície e/ou aéreo.
45

	Aviso Antecipado (bandas E/F) - DA 08; Aviso Combinado (Aéreo e Superfície)
(Banda G) - MW 08; Navegação KH 1007 (F); Tiro - STIR 180.

46

	Do radar SMART, que viria a equipar as fragatas holandesas da classe Karel Doorman, duas das quais foram adquiridas pela Marinha em 2006, o NRP D.Francisco
de Almeida e o NRP Bartolomeu Dias.

47

	Mais de 150Km para o de aviso aéreo (DA) e mais de 50Km para o de aviso
combinado (MW).

48

Dual Director Weapon Control System.Controla os canais de fogo e armas associadas (peça de 100mm e míssil NSSM).

49

Sensor Weapon and Command System.

50

NATO Sea-Sparrow Missile.É um PDMS (Point Defence Missile System) destinado
à defesa anti-aérea de curto/médio alcance, com capacidade também para atacar
alvos de superfície.
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A peça de 100mm é muito semelhante à existente nas fragatas da classe Comandante João Belo, mas com maior ritmo de fogo e uma eficácia
acrescida em virtude das superiores capacidades de seguimento e controlo
da direção de tiro. Com o NSSM os nossos navios passaram, pela primeira
vez, a dispor de uma capacidade de defesa própria para contrariar a ameaça
aérea, especialmente a proveniente de aeronaves, permitindo também, ainda que marginalmente, dar alguma proteção de área aos navios em companhia próxima dentro de um raio inferior a cerca de 9 milhas.
Ainda no campo da artilharia merece especial referência o sistema Vulcan- Phalanx, concebido para ser uma última medida de defesa anti-míssil.
É um sistema autónomo (stand alone) que efetua automaticamente todo
o ciclo de defesa perante um ataque em progresso, desde a deteção inicial
do alvo até à abertura de fogo. É basicamente composto por dois radares
controlados por computador e seis canos de 20mm que disparam munições
de tungsténio a um ritmo de superior a 4500 tiros por minuto51. Incontornável na defesa antimíssil é também o SRBOC52, sistema autónomo lançador
de munições transportadoras de palhetas metálicas que, ao dispersarem no
ar, constituem-se como um alvo fictício capaz de atrair mísseis atacantes,
desviando-os da direção dos navios contra quem foram lançados.
Na área ASW o principal desenvolvimento proveio da instalação
do sonar de casco SQS 51053, de média frequência, com muito boa capacidade de processamento de sinal e de apresentação da informação ao
operador, que permite também a deteção automática da aproximação de
torpedos ativos e passivos. Os navios dispõem também do sistema anti-torpédico NIXIE54 e passaram a estar armados com o torpedo MK46,
51

	O sistema Vulcan-Phalanx é um CIWS (Close-In Weapon System), para defesa a
muito curta distância. Tem vindo a ser atualizado, designadamente no aumento
do ritmo de fogo, na aquisição de capacidade anti-superfície e na possibilidade
de deteção e seguimento por infra-vermelhos.

52

	Acrónimo de Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures. Já existente nas FF
JBEL, mas de eficácia muito condicionada pelas limitadas capacidades dos navios
na deteção e processamento de informação. Podem igualmente lançar munições
com engodos para mísseis guiados por radiação infravermelha.

53

	Este sonar tem vido a ser modernizado em colaboração com a marinha canadiana,
nomeadamente ao nível do processamento de sinal.

54

	Sistema rebocado destinado a atrair torpedos passivos através da simulação das
emissões da propulsão do navio e, em versões posteriores, pela mistificação das
emissões do próprio torpedo.
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que representa uma evolução muito significativa face aos MK44 e L3
das PSIL e JBEL, respetivamente.
Por fim, importa referir o sistema de Guerra Eletrónica, o APECS ll,
integrando num só sistema as medidas passivas55 de análise aos parâmetros das emissões eletrónicas recebidas e as medidas ativas de empastelamento ou mistificação dessas emissões. Grandes foram as dificuldades
iniciais para tirar partido das notáveis capacidades deste sistema, mormente por falta de uma base de dados fiável que permitisse a identificação
dos emissores externos, como também pelo escasso conhecimento sobre
a eficácia das contramedidas eletrónicas56 disponíveis.
Concluo assim esta incursão sumária às capacidades operacionais das novas fragatas, essencialmente focada nas armas e sensores
de bordo, não sem salientar que a capacidade operacional de um navio
compreende muito mais do que a componente material, posto que o
fator humano, tido na perspetiva individual ou coletiva, acaba por ser
o elemento mais decisivo no desempenho de qualquer unidade naval.

1.4. A transformação
Caraterizado o contexto material em que se processou a transição
das anteriores fragatas para as da classe Vasco da Gama, importa agora
fazer uma apreciação sobre as consequências dessa transição, a que, de
forma pouco criativa, chamo de transformação pela coincidência temporal com o movimento conhecido por “Transformation” ocorrido na
NATO no início dos anos 90, na decorrência da chamada “Revolution in
Military Affairs” e do advento da “Network Centric Warfare”.
Não foi contudo esta evolução muito centrada nas tecnologias de
informação o principal estímulo à nossa transformação. Tal pergaminho
vai inteirinho para a participação dos novos navios no BOST57, o qual
foi sem sombra de dúvida o grande catalisador da mudança.
É claro que antes da deslocação ao BOST em setembro de 1991
já tinha havido algumas alterações, já o navio praticava a organização

55

	Medidas conhecidas pelo acrónimo ESM (Electronic Support Measures).

56

	Medidas conhecidas pelo acrónimo ECM (Electronic Counter Measures).

57

Basic Operational Sea Training. Período de 6 semanas de treino intensivo realizado no Sul da Inglaterra, sob a égide da Royal Navy.
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departamental, já o departamento de Operações tinha sido expurgado das
tarefas de manutenção, já o processo de compilação dos panoramas apresentava alguma qualidade fruto da exploração dos novos sensores e da
operação do Link 11 com razoável proficiência, já se dispunha de um
controlador de helicópteros qualificado e já o sistema de comunicações
internas e externas apresentava grande flexibilidade e fiabilidade. Serve
isto para afirmar que na perceção da guarnição e das unidades nacionais
e aliadas com quem entretanto exercitámos58, a fragata Vasco da Gama
evidenciava um desempenho bastante acima do que era habitual nos nossos navios, fazendo crer que o desafio estava irreversivelmente ganho.
O BOST veio porém demonstrar a relatividade da análise. De facto, a justificada satisfação e orgulho sentidos pela guarnição, baseados
na convicção de qualidade do seu produto operacional por comparação
com o tido em outros navios no passado, sofreram um duro abalo quando confrontada pela primeira vez com outros níveis organizacionais e
padrões de desempenho que lhe eram desconhecidos.
Não cabe neste artigo detalhar o que foi o BOST para a Marinha
Portuguesa, mas seria pobre qualquer abordagem às consequências da
chegada das novas fragatas que não colocasse aquele período de treino
no topo da lista das principais razões que as provocaram. Efetivamente,
as ondas de choque do BOST propagaram-se por toda a Marinha gerando uma dinâmica de renovação imparável, que a libertou de algumas
amarras erradamente apelidadas de tradições, em defesa das quais se
praticava um imobilismo castrador da mudança. Mudaram as organizações de terra e de bordo59, mudaram a doutrina e os procedimentos,
mudaram a formação e o treino, mas, em minha opinião, a principal
transformação ocorreu na redefinição dos níveis de responsabilidade
entre os oficiais, sargentos e praças.
Reconheço que é uma opinião controversa, mas neste tipo de análises,
necessariamente multidisciplinares e abrangentes, não é fácil eleger um
elemento que de forma clara se sobreponha aos outros e, menos ainda, concitar consensos à volta de qualquer escolha efetuada, a qual estará sempre
eivada das sensibilidades e vivências particulares dos seus protagonistas.
58

	Após a chegada a Lisboa em 24MAR91 e até partir para o BOST em 30AGO91,
o navio participou nesse ano num exercício PASSEX com unidades alemãs
(15/18MAI), no exercício NATO Ocean Safari 91 (05/18JUN) e num PASSEX
com a Força Naval Permanente da NATO no Atlântico (25/27JUN).

59

	Em 1993 foi aprovada uma nova Lei Orgânica da Marinha.
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No entanto, se se atentar naquilo que era a organização e as incumbências tradicionais do pessoal de quarto ao Centro de Operações,
com facilidade se recorda a quase total ausência de envolvimento dos
sargentos e das praças no planeamento, na partilha da informação ou no
contributo para o processo de decisão. Esta situação era fundamentalmente devida ao facto de aquelas categorias terem uma formação operacional deveras rudimentar, bem como à sua falta de domínio da língua
inglesa, o que lhes dificultava em muito o estudo e a compreensão das
publicações Aliadas. O corolário natural deste estado de coisas era, por
um lado, uma excessiva centralização nos oficiais de praticamente tudo
o que estivesse relacionado com assuntos operacionais e táticos, e, por
outro, uma tendência generalizada entre sargentos e praças para deles
se alhearem, não por razões de comodismo, mas antes pelo sentimento
de insegurança próprio de quem não está confortável com o seu saber.
Perante este quadro centralista, não admira pois que enquanto Chefe
do Departamento de operações da fragata Vasco da Gama, no início do
BOST, procurasse estar sempre presente na Ponte ou no CO em qualquer
situação tática. Assumia-me como uma espécie de “chefe de orquestra”
na condução tática do navio, por mais rotineiro que fosse o cenário, desde
um reabastecimento a um simples exercício de manobras e evoluções,
interferindo nas competências dos respetivos oficiais de quarto. A contragosto, confesso-o, tive de mudar. O staff do FOST não me deu tréguas
até adotar uma postura menos interventiva na ação dos oficiais de quarto.
Noutro nível, os oficiais, fosse na qualidade de Chefe de Serviço
ou de Oficial de Quarto, tinham em maior ou menor grau uma postura
semelhante, pouco envolvendo o pessoal subordinado no planeamento
e na execução das atividades operacionais. O resultado era a fragilidade
da supervisão, a deficiente compreensão do cenário geral e a dificuldade em perceber os objetivos e as prioridades em cada momento, o que,
obviamente, limitava sobremaneira a iniciativa e o contributo individuais para a ação do navio como um todo.
Recordo-me bem de quão doloroso era ouvir os debriefings ou ler os
relatórios de avaliação dos exercícios, por vezes muito duros na crítica e,
em nossa opinião, bastas vezes injustos face ao esforço, ao empenho e à
dedicação postos nas preparações, frequentemente pela noite dentro. Hoje,
com o distanciamento emocional que a passagem do tempo proporciona,
não deixo de aceitar que, atentas as circunstâncias, nomeadamente a falta
de preparação prévia para lidar com padrões que nos eram estranhos, aquele
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tratamento de choque foi realmente necessário. Só assim foi possível chegar
ao mais profundo da nossa autoestima individual e coletiva e, fruto disso,
consciencializarmo-nos das nossas insuficiências e deixarmo-nos de oferecer resistência à mudança, antes reconhecendo-a como uma imperiosidade.
Foi necessário deitar por terra algumas conceções e práticas de muitos anos
para depois erigir algo mais forte, alicerçado em princípios e experiências há
muito validadas por várias marinhas aliadas. O Departamento de Operações
foi campo fértil para o florescimento de novas maneiras de estar e de fazer.
Na Ponte sublinharia a constituição das equipas de navegação em
águas restritas, com e sem visibilidade, em que o oficial de navegação passou a ser o elemento central de coordenação e de controlo, cabendo aos restantes membros a leitura de azimutes, de instrumentos auxiliares e, contrariamente ao que em nós era comum, a execução da carteação. Desde logo,
passaram a realizar-se briefings prévios a todo o pessoal envolvido (equipa
de navegação, elementos de quarto à Ponte e ao CO), contendo não só a informação pertinente à condução segura da navegação, mas também sobre o
contexto tático em que a evolução iria ocorrer; o “navegador”, para além de
integrar no planeamento muito mais informação do que tradicionalmente,
libertou-se do trabalho de carta e da leitura de azimutes, que passaram a ser
executados respetivamente por sargentos e praças. A sua atuação passou a
corresponder à de um gestor que monitoriza o desenrolar da situação e em
quem converge toda a informação relevante, comparando-a com o previsto
nas suas notas, para em seguida decidir ou recomendar superiormente a
decisão a tomar. Em síntese, passou de executor a supervisor.
Como outro exemplo referiria as manobras do navio na proximidade de outros em companhia, como sejam as situações de reabastecimento, reboque ou os MISCEX60, onde, uma vez mais, os sargentos e praças,
em especial os sinaleiros, passaram a ter competências acrescidas. Antes
do BOST alguém imaginaria um sargento a fazer o planeamento de um
exercício de evoluções táticas, ou uma praça a usar as regras da cinemática para calcular o rumo e velocidade adequadas a uma dada manobra, ou,
ainda, um operador de rádio a codificar e descodificar autonomamente os
correspondentes sinais táticos? Recordo que tempos houve em estas eram
competências e saberes quase exclusivos dos oficiais de comunicações.
60

	Abreviatura de Miscellaneous Exercise, onde se inserem os exercícios de "Manobras e Evoluções" destinados a melhorar a sensibilidade e a perícia dos oficiais
na manobra do navio.
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No funcionamento do Centro de Operações muita coisa igualmente mudou, embora nem sempre de forma definitiva, uma vez que o
próprio staff também estava a aprender a conhecer o navio e as suas
capacidades e limitações. A este propósito convém recordar, por exemplo, que o nosso Oficial de Operações não tinha equivalente na organização das fragatas britânicas, ou que o Controlador de Helicópteros
e o EWD61não dispunham de consolas dedicadas, o que levou a recomendações experimentais, propiciando aqui e ali improvisações organizacionais para que não se estava preparado e que contribuíram para
gerar algumas resistências internas à sua aceitação62.
Mexeu também muito com a organização interna o reconhecimento de que era fundamental haver uma maior disponibilização e divulgação de informação pelo CO e pela Ponte, e bem assim pelos outros
postos de controlo de bordo, essencialmente o MCR e a WSB63. Passou
a haver uma exploração mais eficaz do sistema CCTV64, criaram-se
listas de verificação, afixadas um pouco por todo o lado ou constituindo pequenos dossiers de fácil manuseamento e, sobretudo, passou a
haver um uso intensivo e criterioso dos circuitos internos de comunicações. Adotaram-se também práticas que nos eram desconhecidas,
designadamente a nível dos registos usados em ação, como é o caso da
OPINTEL65, mas, sobretudo, fruto da disseminação e partilha da informação, os registos passaram a integrar e a confrontar entre si todos os
elementos informativos disponíveis, permitindo assim a validação dos
panoramas aéreo, de superfície e sub-superfície.
Paralelamente, na grande maioria dos exercícios, todos os procedimentos associados ao empenhamento das armas eram efetivamente
61

	Diretor de Guerra Eletrónica.

62

O HC, por exemplo, foi colocado na consola horizontal a expensas do Oficial
de Quarto, para quem se colocou um banco improvisado, tendo inclusive havido
alteração da configuração do teclado que ambos tinham de partilhar.

63

Machinery Control Room e Weapon Section Base, de onde se controlam, respetivamente, os sistemas associados à plataforma (essencialmente ligados à propulsão
e à produção e distribuição de energia) e à limitação de avarias, e as ações afetas
à operacionalidade dos sistemas de armas e sensores.

64

	Sistema fechado de televisão (Closed Circuit Television) destinado à visualização
de quadros informativos previamente preenchidos.

65

	Registo destinado a integrar todas a informação de Intelligence.
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exercitados, simulando-se toda a cadeia de ações que culmina com
o disparo das armas e prossegue com o seu remuniciamento. Aqui
inclui-se também o carregamento de torpedos nos helicópteros, embora esta fase não tenha passado de um estádio tutorial no primeiro
BOST, uma vez que o navio não dispunha ainda de aeronaves orgânicas embarcadas.
A importância do tudo quanto foi referido nos anteriores parágrafos representou de facto uma tremenda evolução na nossa forma
de conduzir as operações, mas, sem a apoucar, insisto na primazia da
descentralização e da delegação, com a subsequente assunção de responsabilidades, como os elementos essenciais da mudança.
Basta atentar no significativo acréscimo de informação que passou a estar disponível para facilmente se perceber que não seria possível aos oficiais de quarto estarem envolvidos na sua compilação,
processamento e validação e, simultaneamente, analisar a situação,
reagir às ameaças, coordenar e conduzir as forças em companhia e
perspetivar as ações futuras.
A única solução era pois a delegação de tarefas e a responsabilização individual pelo seu cumprimento, fazendo com que cada um
percebesse a relevância do seu desempenho para a eficácia do conjunto, passando o navio a ser tomado como um sistema em que todos
sem exceção são peças determinantes, constituindo como que uma
cadeia na qual não pode haver elos fracos, sob pena de perecimento
do esforço coletivo.
Foi assim que os supervisores e operadores começaram paulatinamente a aprender a executar algumas novas tarefas, desde logo
a descodificar as mensagens estruturadas respeitantes às suas áreas
técnicas, como por exemplo as OPTASKS66. Delas passaram a extrair
a informação necessária às preparações prévias do seu serviço e a
divulgar a outros a informação que lhes era pertinente. Passou a haver
uma perceção mais sólida sobre as envolventes relacionadas com as
necessidades de cada serviço ou do desempenho de cada posição de
operação, melhorando substancialmente a articulação entre serviços e
fazendo desenvolver o sentido de entre ajuda e o espírito de corpo no
seio do departamento.
66

Documentos com uma estrutura pré-definida, destinados essencialmente à atribuição de tarefas no âmbito de uma força naval.
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As atividades operacionais, para além das ações da fase preparatória, passaram a ser objeto de um briefing prévio a todos quantos nelas
iriam participar, ainda que indiretamente, o qual contava com intervenções a cargo de sargentos e praças. Com isto ganhou-se um conhecimento alargado do contexto, do cenário e das circunstâncias em que a
ação iria correr, dos objetivos a perseguir, das prioridades estabelecidas
e, muito especialmente, da perceção e consciencialização da relevância
do desempenho individual.
Começou assim a florescer a chamada tactical awareness, que gosto de traduzir por sensibilidade tática, naturalmente mais vincada entre
os operadores, mas com expressão também na guarnição em geral. Ou
seja, o sucesso do navio na sua ação em combate depende do envolvimento coletivo e da unidade de esforço.
Esta sensibilidade teve os seus reflexos práticos imediatos em
dois planos: um, no âmbito do planeamento e das preparações, outro
no âmbito da execução. É disso exemplo, no primeiro caso, o facto
de os escalões intermédios passarem a elaborar mensagens de natureza
operacional67, coisa que julgo seria inédita na nossa Marinha. Na execução, constitui também exemplo a operação por esses escalões dos
circuitos de ação tática em fonia, relatando informações e instruções
por sua iniciativa, algo quase impensável no passado, não só por falta
de delegação para o efeito como, principalmente, por desconhecimento
dos procedimentos e falta dos conhecimentos básicos para apreciação
tática das situações.
Tendo vivido intensamente o antes e o depois, é para mim impressionante o que se progrediu em tão pouco tempo no plano do conhecimento individual em algumas matérias até então ausentes dos planos de
formação e de treino da Marinha, especialmente para sargentos e praças.
Num plano menos tangível é igualmente notável a forma como cresceram
os níveis de confiança pessoal, como progrediu a autoestima dos menos
habituados a serem protagonistas, como se remoçou a coesão, o espírito de cooperação e o sentido de entreajuda. Por fim, como despertou a
motivação do pessoal dos escalões mais baixos que, muito justamente,
passaram a ver-se como peças imprescindíveis ao bom funcionamento
daquelas máquinas, como o são os navios da classe Vasco da Gama.

67

Os EWD, por exemplo, em regra cabos, passaram a elaborar as OPTASKS EW.
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1.5. Breve conclusão
A integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha constituiu um passo de gigante na afirmação de Portugal no quadro da NATO.
De participante sem expressão de poder militar no passado, a presença das
fragatas da classe Vasco da Gama nas forças navais aliadas passou a ser
uma reconhecida mais-valia e os nossos navios vistos como um multiplicador de força, robustecido após a integração dos helicópteros orgânicos.
Num curtíssimo espaço de tempo queimámos etapas de desenvolvimento
que outros demoraram anos a percorrer, ainda que seja justo referir que
sem a experiência por eles transmitida, não nos teria sido possível tamanho
progresso.
De entre esses, sem deixar de fazer uma alusão à ajuda prestada pela
marinha alemã na fase de receção dos navios, tem lugar de especial destaque o BOST. Sem este treino não teríamos (quase seguramente) conseguido
chegar e sustentar os patamares de desempenho a que nos alcandorámos.
Porém, sem beliscar minimamente aquele reconhecimento, é imperioso expressar o que foi feito no seio da Marinha no campo do apoio aos navios e que foi igualmente decisivo para o seu reconhecido sucesso, sucesso
este que apesar de alguns desencontros iniciais é acima de tudo coletivo.
Importa recordar que o projeto das fragatas da classe Vasco da
Gama, fruto da conjuntura política e social então vivida no país, foi muito
controverso e que algumas vozes contrárias provinham da própria Marinha. Contestava-se a oportunidade face a uma conjuntura internacional
de desanuviamento, questionavam-se os custos do novo em favor do usado, refutava-se a prioridade de fragatas em detrimento dos draga-minas,
manifestava-se ceticismo sobre a capacidade interna, incluindo o Arsenal
do Alfeite, para operar e manter sistemas e equipamentos com tecnologia
de ponta, expressava-se pessimismo sobre a operação de helicópteros por
pessoal da casa.
Não foi pois um processo fácil. As “princesas”, como alguns lhes
chamavam face às muitas atenções e cuidados de que eram objeto em
desfavor dos outros navios, mas também por serem um centro mobilizador de inúmeras e mediatizadas visitas, eram frequentemente alvo de
intensos ciúmes internos.
Porém, em pouco tempo tudo passou. As fragatas da classe Vasco
da Gama passaram a ser uma fonte de orgulho transversal da esmagadora maioria dos que serviam na Marinha, pois rapidamente se apercebe-
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ram que todos, de forma mais ou menos direta, acabavam por, de algum
modo, no seu dia-a-dia, contribuir também para o desenvolvimento e
a sustentação do programa. Ou seja, compreendeu-se e interiorizou-se
que o sucesso de uns significava também o sucesso de todos.
Não cabe neste artigo desenvolver o que foram as mudanças ocorridas nos diversos setores em consequência das exigências de operação,
manutenção e sustentação das fragatas da classe Vasco da Gama, mormente à luz do que foram as lições do BOST. Ainda assim, não posso
deixar de enaltecer no setor “Pessoal” a rápida adaptação do sistema de
formação para colmatar as lacunas formativas entretanto identificadas
e a prioridade atribuída às fragatas no preenchimento em quantidade e
qualidade das suas lotações; no do “Material” é justo salientar a dedicação, o esforço e a competência técnica havidos na satisfação em tempo
e qualidade das necessidades logísticas e de manutenção. Merece igualmente uma palavra de especial destaque o papel dos comandos administrativos, do CITAN, das equipas de ligação ao FOST e das equipas
da Flotilha responsáveis pelo treino nacional, sem cuja ação não teria
sido possível a disseminação das inovações, a sua implementação e a
uniformização de procedimentos no seio da Esquadra.
No entanto, pese embora a justiças de todos os encómios que acima teci, reafirmo que a grande transformação da Marinha deu-se por via
da mudança das mentalidades no campo da descentralização e da delegação de tarefas, num justo reconhecimento da capacidade do pessoal,
muito em especial dos sargentos e das praças, que souberam corresponder com brio e orgulho às responsabilidades que lhes passaram a caber.
A confiança, a autoestima e a motivação de que ficaram animados e o
seu envolvimento direto nos processos de planeamento e análise foram
elementos incontornáveis na inovação, na flexibilidade e na consistência do processo de decisão, contribuindo também de forma indelével
através da iniciativa, cooperação e entreajuda para a solidez da ação.
Como diz um conhecido provérbio chinês, “dá um peixe a um homem
e alimentá-lo-ás por um dia. Ensina-o a pescar e ele bastar-se-á a si próprio”.
Assim foi com o processo das fragatas da classe Vasco da Gama.
Ensinaram-se as guarnições e elas conduziram os navios ao sucesso nas
suas missões, contribuindo assim para projetar a Marinha como uma
instituição moderna que merece a confiança dos portugueses e que honra o nome de Portugal no Mundo.
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2. DEPARTAMENTO DE PROPULSÃO E ENERGIA
2.1. Introdução
As fragatas da classe Vasco da Gama fazem 25 anos. No âmbito das comemorações do evento recebi um convite para coordenar a
elaboração de um artigo sobre o impacto que estes navios tiveram na
Marinha Portuguesa. Aceitei de imediato o desafio, embora consciente
de que um quarto de século é um período longo e que a memória dos
acontecimentos de então já está um pouco desvanecida.
O artigo deveria incidir sobre a área do Departamento de Propulsão e Energia (DPE), pelo que estabeleci contacto com os meus
pares das primeiras guarnições das fragatas NRP Vasco da Gama e
NRP Álvares Cabral, respetivamente CMG EMQ Gonçalves Ribeiro
e CFR EMQ Lopes da Costa.
A metodologia escolhida foi a de distribuir o conteúdo do artigo
por oficiais das primeiras guarnições das três fragatas, de preferência, um de cada área departamental. Assim, para a Limitação de Avarias foi indicado o CALM EMQ Garcia Belo (NRP Vasco de Gama),
para a Mecânica o CMG EMQ Modas Daniel (NRP Álvares Cabral)
e para a Eletrotecnia o CFR SEE Maria da Silva (NRP Corte Real).
A opção de repartir o artigo por vários autores corria o risco de o
tornar incoerente, mas a prática mostrou que o conteúdo saiu enriquecido. Cada navio constituiu uma realidade diferente e os autores
introduziram nos seus conteúdos essas vivências, trazendo uma visão
“comum” através de abordagens diferentes.
Os contactos foram efetuados e os oficiais referidos aceitaram
de imediato participar neste empreendimento.
O conteúdo do artigo aparece assim repartido pelas três áreas: a
Limitação de Avarias, a Mecânica e a Eletrotecnia.
A Marinha deu muita atenção ao programa das fragatas da classe Vasco da Gama. As diversas entidades envolvidas no processo
uniram esforços para que o mesmo fosse bem-sucedido e a realidade
mostrou que a grande maioria das atividades foram realizadas com
êxito.
O pessoal dos navios merece uma palavra de destaque, porque
grande parte do sucesso deste programa deve ser atribuído ao esfor-
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ço, por vezes estoico, realizado pelas primeiras guarnições, com uma
menção especial para o pessoal do NRP Vasco da Gama. A História
de Portugal é rica em exemplos da qualidade do seu povo, que quando dirigidos corretamente conseguem fazer coisas fantásticas.
Encerro este capítulo com um forte agradecimento aos autores,
CALM EMQ Garcia Belo, CMG EMQ Modas Daniel e CFR SEE
Maria da Silva por, apesar da sua intensa atividade profissional, terem disponibilizado parte do seu tempo, para nos recordar passos
importantes do processo de integração das fragatas da classe Vasco
da Gama na Marinha.

2.2. Perspetiva do Serviço de Limitação de Avarias
Hoje, passados cerca de 25 anos da entrada ao serviço das fragatas
da classe Vasco da Gama na Marinha, a Limitação de Avarias (LA), no
contexto global dos navios, deve ser avaliada em todas as suas vertentes. Seguindo esta abordagem, identifico quatro dimensões.
A primeira, a par da construção do navio, corresponde à preparação
do pessoal do serviço e o inerente desenvolvimento da organização de
bordo; a segunda, a aplicação das novas práticas e a consolidação do desempenho do pessoal, agora alargado a todos os serviços, sendo a LA um
elemento transversal na organização interna, culminando no BOST68onde
se destaca o desempenho da guarnição; a terceira, a assimilação das boas
práticas pela esquadra e a nova atitude dos comandos administrativos e
estrutura superior da Marinha. A quarta dimensão pode dizer-se que chegou uns anos mais tarde, quando a experiência adquirida no desenvolvimento deste programa e as muitas lições aprendidas foram incorporadas
nos programas de renovação da esquadra, em particular no programa de
construção dos navios de patrulha oceânica e no programa de aquisição e
transferência das fragatas da classe Bartolomeu Dias.
2.2.1. A preparação da guarnição e o desenvolvimento da estrutura
organizacional
O programa de construção de três fragatas MEKO 200, mais tarde
da classe Vasco da Gama, começou em 1986 com a assinatura do con-
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trato de aquisição (decorrendo as negociações desde 1984). De facto, nos
primeiros documentos aparece de forma bem clara o programa de treino
para o pessoal das fragatas, destacando-se o treino para operação/manutenção dos sistemas e equipamentos de bordo cuja responsabilidade de
fornecimento é da Marinha (número de cursos previstos: 90), o treino
para operação/manutenção dos sistemas e equipamentos fornecidos por
subcontratantes do consórcio (número de cursos previstos: 210) e o treino
a desenvolver no âmbito interno da Marinha, mediante a frequência de
cursos de preparação prévia para os cursos previstos e acima indicados.
O pessoal do Serviço de LA foi depois distribuído por cursos nestas vertentes. Ao longo do texto voltarei a este tema.
Para mim, e acredito que para todos os indigitados para a primeira
guarnição, neste caso do NRP Vasco da Gama, mas de certeza alargado
aos navios da classe e a todos os novos meios, a data da nomeação foi um
misto de satisfação pessoal, de desafio, mas sobretudo de grande expetativa e fator de motivação. Para o Chefe do Serviço de LA, a indigitação
ocorreu em outubro de 1988. O primeiro curso que os chefes do Serviço
de LA frequentaram foi no âmbito da preparação prévia para os cursos
previstos e para as funções: o curso avançado de LA para oficiais, o primeiro deste género no então Grupo Nº2 de Escolas da Armada.
Se nesta área, o início dos cursos em Portugal com o curso avançado de LA para oficiais, marca uma profunda alteração ao status quo, os
cursos na Alemanha fizeram com que começássemos verdadeiramente
a enfrentar o desafio, pois só conhecendo o navio, os seus sistemas e
equipamentos, foi possível pensar na organização e chegar ao “sistema
navio” – o navio em si mesmo começou a ser um sistema e numa fase
posterior um sistema integrado.
O Serviço de LA, um dos três serviços do Departamento de Propulsão e Energia (DPE), tinha a seu cargo os sistemas de apoio, os sistemas diretamente relacionados com a prevenção e combate a incêndios,
alagamentos e outros sinistros, todos englobados nos sistemas de emergência, e os auxiliares e oficina, tendo esta última secção sido incluída
numa fase mais avançada do conhecimento do navio. No total éramos
17 homens: 2 oficiais, 4 sargentos e 11 praças.
Um navio moderno – (até à data muitas das nossas referências não
incluíam os conceitos a seguir indicados) – é muito mais do que a plataforma, onde todos os sistemas contribuem para a organização para a
ação, para o combate, para a emergência, sem esquecer os padrões de
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habitabilidade e cuidados com o ambiente. O Serviço de LA, tendo a
seu cargo todas estas áreas, pode ser considerado uma charneira e um
elo de ligação entre todos os departamentos do navio: os sistemas de
apoio garantem a “qualidade de vida” a bordo de acordo com parâmetros de conforto bem definidos, os sistemas de emergência asseguram a
estabilidade em avaria, a prevenção e a segurança, permitindo vencer a
batalha interna e contribuir de sobremaneira, caso necessário, para dar
as melhores condições para a batalha externa. Além disso, os sistemas
auxiliares contribuem, nas diversas condições da organização de bordo,
para o total cumprimento das missões do navio, ao assegurar o tratamento de efluentes e a separação de óleo dos porões, tornando assim estas fragatas navios muito mais “limpos” do que as gerações anteriores.
Em breves palavras, esta era a distribuição de encargos e áreas
de responsabilidade do serviço, mas num navio complexo, como depressa percebemos, não se pode falar de um serviço por si só, pois em
todos os sistemas está presente a eletricidade, a eletrónica, a mecânica
e o “olho” do sistema de comando e controlo da plataforma (o NAUTOS69). Por esta razão, nos cursos que frequentámos em 1989 e 90,
havia elementos de vários serviços. Começávamos a tentar ser uma
equipa.
Aqui chegados, não posso deixar de referir que o muro de Berlim
caiu, uma semana depois de alguns de nós termos visitado a cidade e
termos sentido o significado de Leste e Oeste, sem rodar a proa. Assistimos também à “invasão” pacífica de Hamburgo por muitos cidadãos
alemães de Leste e à receção calorosa que tiveram. O mundo nunca
mais foi o mesmo.
Os cursos nos fabricantes para o “Key personnel” (pessoal-chave,
cerca de 40% dos oficiais e sargentos dos serviços técnicos) continuaram, regra geral bem estruturados e adequados às futuras funções a bordo. Estando estes cursos divididos em cursos de descrição e operação,
normalmente em módulos separados, eram sempre conjuntos para os
elementos das futuras guarnições dos três navios, e os de manutenção,
para o pessoal da direção técnica e das escolas de formação. Assim, foi
possível estabelecer um espírito de franca colaboração que, além de
69

	Acrónimo de Nautical Automation System: sistema automático de comando e
controlo da plataforma, distribuído por todo o navio através de uma rede ethernet
redundante que dispunha de mais de 2.400 sensores.
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útil, à medida que íamos conhecendo o navio, permitiu consolidar uma
organização comum aos três navios e trabalhar em documentos que
seriam disponibilizados a toda a guarnição numa fase mais avançada
da integração a bordo. Um exemplo destes documentos foram as fichas
de atividade. Nestas fichas, definiram-se e identificaram-se os objetivos, os participantes, o responsável, os pré-requisitos, a documentação
relacionada, os recursos necessários e a duração. Foram elaboradas 24
fichas para o Serviço de LA.
Estes documentos, aquando do ISI70 realizado no NRP Vasco da
Gama depois da entrega do navio, aspeto corrigido nos navios seguintes, onde foi executado antes da entrega, vieram a ser de grande utilidade e, posso dizer, apesar de terem sido elaborados numa fase em que o
conhecimento do navio ainda era limitado, mostraram ter sido bem elaboradas. Da fase de treino e adaptação a bordo, destaco ainda o treino
de LA, já com o navio, na respetiva escola da marinha alemã onde, nessa fase, o treino foi muito útil, sobretudo na área de primeiros socorros.
Pela primeira vez, a Marinha prepara a integração de um navio
com cidadela71. Como cerca de 90 % do envelope útil e toda a parte habitacional do navio pertence à cidadela, e sendo a cidadela um
elemento que condiciona a própria operação, todos os sistemas que a
compõem devem ser considerados críticos (selecionados, de acordo
com o normativo em vigor). Assim, o sistema de ventilação incluindo
as portas NBQ72 (entradas de ar e respetivos filtros) para as 9 secções
estanques de desenvolvimento vertical, independentes quanto a sistemas vitais, os módulos de ventilação, a extração, renovação e filtragem de ar, o aquecimento e ar condicionado, os respetivos sensores
e elementos de controlo, as caldeirinhas, a redundância necessária à
autonomia das áreas estanques, são todos aspetos fundamentais para
a organização para a emergência. Além destes sistemas, o Serviço de
LA compreende ainda os sistemas de emergência, os reservatórios dos
sistemas fixos de extinção de incêndios, os tanques de lastro, a ferra70
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Integrated System Instruction, vulgo PTB.

	Sistema de proteção da guarnição contra agentes radioativos, biológicos e químicos,
sendo constituído essencialmente por filtros especiais de admissão de ar e por válvulas de descarga que garantem uma sobrepressão no interior do navio de 5 mbar
acima da pressão exterior, evitando assim qualquer entrada de ar contaminado.
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Sigla de Nuclear, Biológico e Químico.
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menta especial, a produção e distribuição de água doce, as embarcações e os respetivos sistemas de manobra, os sistemas de refrigeração
dos contentores das armas e sensores, os sistemas de movimentação do
helicóptero, a “sewage plant” (sistema de tratamento de efluentes) e a
oficina comum ao departamento.
Quanto à cidadela, depressa nos viríamos a habituar à sobrepressão de 5 milibares e às constantes variações de pressão e ao choque
nos ouvidos sempre que entramos ou saímos do interior do navio. Por
norma, desde o primeiro dia, a cidadela estava sempre estabelecida.
No que respeita à LA propriamente dita, a experiência de cada um
de nós adquirida ao longo dos embarques anteriores, a convivência com
marinhas amigas, estas com práticas mais atuais onde o treino já constituía um pilar na preparação para a ação e, como disse antes, a frequência nos cursos de formação do programa de construção das fragatas
da classe Vasco da Gama, levaram a longas conversas entre os futuros
chefes de serviço, onde chegámos a algumas conclusões. A primeira,
que o detalhe provisório e a organização base tinham que ser adaptados
ao navio e à nossa visão sobre a Limitação de Avarias; a segunda, que o
navio precisava de alguns reforços no equipamento de emergência e de
proteção individual; e a terceira, talvez a principal, a atitude de todos e
nos vários níveis hierárquicos relativamente à LA precisava de ser alterada. Como julgo que se vai perceber na conclusão deste texto, todas as
metas foram conseguidas.
Ao contrário do que hoje por vezes se pode levar a pensar, não
estávamos no zero absoluto da LA. A prova disso é que a organização
base então definida ainda hoje prevalece. Ainda no estaleiro conseguimos alterar a configuração do navio para implantar os destacamentos
LA AV, AR e da MÁQ, pois de origem a organização definida passava
apenas por um robusto destacamento do HANGAR (por receio do helicóptero embarcado?) e outro destacamento AV. A BIR – a brigada de
intervenção rápida –, conceito trazido de navios onde tínhamos servido, foi desenvolvida antes do armamento, ainda que tenha absorvido
algumas das funções secundárias no âmbito das diversas necessidades
em Condição 2, tais como: na manobra do bote, semirrígida e embarcação, nas redes de abordagem e em RAS73. Contudo, no que se refere

73

	Acrónimo de “Replenishmentat Sea” (Reabastecimento no Mar).
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aos procedimentos, aí sim, a margem de progresso, como mais tarde se
constatou, era enorme.
Sendo uma excelente e completa plataforma, o navio tinha algumas lacunas no equipamento de emergência. Passo a indicar aquelas
que desde o início foram identificadas, mas só na fase de rescaldo do
BOST foram instaladas. A falta de sistema de carregamento para os
aparelhos de respiração autónoma (ARAS), sendo estas também em
número insuficiente, poucas máscaras de fuga e de difícil utilização,
equipamento de proteção individual insuficiente para os elementos pertencentes aos destacamentos, os compartimentos de máquinas não estavam devidamente equipados para a primeira intervenção, entre outros.
No entanto, a monitorização e possibilidade de paragem da ventilação à
distância, o sistema de C274 da plataforma, os sistemas automáticos de
extinção de incêndios, e o espaço (sim, os corredores amplos e os compartimentos dedicados) significaram por si só a possibilidade de uma
enorme evolução na prevenção – a verdadeira essência da LA.
Quanto à atitude perante a LA muito se pode dizer. Em poucas
palavras, vou tentar ilustrar o verdadeiro significado e alcance deste importante atributo. Anos antes, durante a permanência de uma fragata na
STANAVFORLANT, tive a oportunidade de visitar um navio da Força,
onde verifiquei que os armários com material LA não tinham cadeado
(um outro chefe de departamento disse-me então que se implementasse
esse procedimento no seu navio, o material desapareceria todo…, nada
disse, mas pensei o mesmo…). Como continuava a ter presente este
bom exemplo, no NRP Vasco da Gama desde o primeiro minuto também não existiam cadeados, nem armários fechados à chave. Em três
anos nunca desapareceu um parafuso!... Quanto aos barrotes, cunhas e
outro material de consumo, foram serrados, martelados, pregados, rebitados e nunca deixaram de ser repostos pelo organismo abastecedor.
Ou seja, receios antigos foram ultrapassados e novas práticas foram
seguidas desde o primeiro dia de forma quase natural. Não posso deixar
de referir o Command Team Training, um curso ministrado na Escola
LA da marinha alemã antes da entrega dos navios, onde o Comandante
e a formação de comando foram envolvidos num treino em equipa no
qual o processo de decisão da organização para a emergência foi o tema
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	Sigla de Comando e Controlo.
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em discussão. Este foi um marco, nesta alteração de paradigma, quanto
à LA ser uma responsabilidade de todos.
2.2.2. A consolidação do desempenho
Mas falar de Limitação de Avarias, no âmbito das fragatas da classe Vasco da Gama nunca fica completo sem se falar no BOST – Basic
Operational Sea Training –, em Portland, Reino Unido. O primeiro
BOST de um navio da Marinha Portuguesa foi e será sempre uma experiência única, irrepetível, marcante e transformadora. Na altura, muitos
de nós consideraram que seria cedo de mais, pois o navio tinha pouco
mais de 6 meses de operação com a guarnição, mas de facto foi um
marco. Na LA, temos o antes e o depois.
A preparação para o BOST foi insipiente. O navio era novo e estava novo (uma vantagem, mas também uma grande desvantagem). O
desafio era enorme. A Marinha não estava preparada.

Em exercício LA

A preparação para a missão e a incerteza que a envolveu determinou uma expetativa fundada e um receio, mais no conjunto do que
individualmente. Numa das poucas reuniões alargadas a toda a estrutura do Comando Naval e realizada a bordo, lembro-me bem da
afirmação que o que poderíamos esperar era um exercício com um
seriado menos exigente que um CONTEX da série 03 ou 04 e o orador
virando-se para mim disse: os únicos que vão trabalhar a sério são os
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rapazes da LA. Quanto a isto, foi verdade, mas todos a bordo trabalharam muito e a sério.
Depois do choque do Staff Sea Check, onde o navio foi inspecionado desde o nível da plataforma e condição do material, à organização de bordo e ao desempenho individual e da equipa e sobretudo
depois de, nessa noite, ter sido recebido o respetivo relatório, percebeu-se realmente que a “guerra” era a sério. Nesse dia, a LA portou-se
bem. O navio era novo (a vantagem), os exercícios foram básicos (ao
nível do que sabíamos fazer), o desempenho e a atitude individual estiveram ao melhor nível. O pior foi quando se recebeu o dito relatório.
As mais de 150 páginas foram demolidoras, com páginas e páginas de
recomendações (entenda-se de obrigações). O navio não estava preparado para a ação (a desvantagem), o material LA era insuficiente
os procedimentos eram escassos, os caminhos de fuga não estavam
sinalizados, a organização para a emergência não estava de acordo
com o OST75 GUIDE e com as melhores práticas então seguidas. É
verdade que pontualmente se constatou que os “ingleses” não tinham
um perfeito conhecimento do navio (vantagem?), mas regra geral tinham razão.
Nos dias seguintes, em terra, as tarefas dividiram-se entre a adaptação da plataforma aos requisitos do OST76, ao envio para Lisboa de
pedidos de reforço de material (muitos) e à resposta às perguntas de
qual é o procedimento da Marinha Portuguesa para… (reentrada em
compartimentos incendiados, tempo de disparo dos sistemas fixos de
extinção de incêndio, briefings e debriefings de exercícios, killcards, organização para a higiene e redução de ruído, etc., etc.). Como
exemplo das necessidades de adaptação da plataforma, refere-se a fixação dos estrados das casas de máquinas, a falta de comunicações
internas e a adaptação dos respetivos circuitos à organização para a
emergência, a instalação de equipamento LA nos compartimentos de
máquinas, a disciplina na segurança para navegar (secure for sea),
diretamente relacionado com a segurança para combater (secure for
action), que conduziu à fixação ao pavimento de inúmeros artigos
de todo o tipo, sobretudo de mobiliário, bem como na arrumação de
75

	Manual “enorme” contendo a descrição de todos os exercícios a realizar durante
o Curso, bem como os procedimentos a seguir.

76

	Acrónimo de Operational Sea Training.
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artigos pessoais de forma sistemática, a troca de local de implantação
de material, entre muitos outros (desvantagens de navio novo e de não
ter havido requisitos nesta área). Dos pedidos a Lisboa… começámos
a ter resposta 3 semanas depois e só após o staff do BOST ter agido,
ou seja, ter reforçado o que já tínhamos pedido e de ter dito que não
estávamos a exagerar.
Quanto à nossa resposta às muitas perguntas formuladas, fomos
respondendo. Algumas vezes na manhã seguinte (as noites foram
sempre longas), outras ao longo das seis semanas que lá estivemos.
De facto, a resposta foi na ação, no desempenho, este com reflexos
evidentes na curva de aprendizagem. Às vezes com queixas da atuação do staff (um ou outro exagero), mas também de grande compreensão e cooperação. Não posso deixar de mencionar o trabalho hercúleo
de todos sem exceção, que representou a feitura das killcards (listas
de verificação de todos os compartimentos, com definição de percursos e identificação de perigos), dos procedimentos para quase tudo,
da preparação do DISTEX77 (o exercício que em Lisboa nos disseram
não ser necessário fazer), da continuada preparação do equipamento
para o dia seguinte, a adaptação aos exigentes exercícios em ambiente
com fumo e mangueiras em carga, e muito mais.
Como experiência pessoal duma situação em concreto, refiro o
quadro de situação (auxiliar de memória) e a organização para a higiene e redução de ruído. O quadro, com a complexidade associada à
condição 1 – os postos de combate – e o permanente fluxo de informação, a “memória” não era a melhor forma de guardar e controlar a
informação. Foi preciso desenvolver uma forma expedita de registar
as avarias, os danos e as consequentes perdas de capacidade em todo
o navio. Nasceu o quadro de situação. Por outro lado, quanto à redução de ruído e de acordo com o planeamento do dia x, constava o
briefing para um exercício nesta área. Não compareci, pois a Marinha
não tinha este conceito nem esta prática, e se fosse alguém decerto
estaria relacionado com a luta antissubmarina, o grande beneficiado
da ausência de ruído. Engano, aqui a lógica era a do originador do
ruído. Quando dei por mim estava com o respetivo BR78 na mão a
77

	Acrónimo de “Disaster Exercise”, exercício de apoio a populações vítimas de
catástrofe.
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	Sigla de “British Regulation”.
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definir a organização da Marinha Portuguesa para a redução de ruído
(foi assim que nos pediram, não havendo nada estabelecido, passaria
a ser a organização da Marinha). Na manhã seguinte estava definido
o embrião dessa organização, passada à prática com a seleção dos
equipamentos em funcionamento respeitando o grau e tipo de ameaça.
Algumas definições em língua portuguesa sobreviveram até hoje: a
patrulha silenciosa e a patrulha ultrassilenciosa, a navegação corrida
passou a trânsito silencioso.
Não posso deixar de referir o estado em que o navio ficava no
final de um grande exercício ou na guerra de quinta-feira. Água por
todo o lado (vestígios dos exercícios com mangueiras sob pressão)
e a uma guarnição cansada, com o pessoal sentado em recuperação
nem que fosse por 5 minutos. No BOST a LA ficou mais robusta, o
MCR (Machinery Control Room), a central de máquinas passou a ser
de facto uma central LA, a preparação dos exercícios passou a ser
uma obrigação atingindo hoje um nível de excelência. Entraram no
nosso léxico, dominando perfeitamente o seu significado, o objetivo do comando, as prioridades de reparação, os graus de ameaça e
as interdependências na batalha interna, as fronteiras de incêndio, de
arrefecimento e de fumos, a proteção dos quadros elétricos, o preenchimento dos diagramas de LA, a informação sucinta com ênfase nas
implicações na redução de capacidades e nos tempos de reparação
(ETR79), a limpeza, o equipamento individual, entre muitos outros
aspetos fundamentais, que hoje não são sequer falados, por estarem
perfeitamente adquiridos. Os conceitos alargaram-se às técnicas e aos
procedimentos, passou-se a falar de doutrina LA, que passou a ser
seguida.
No entanto, este é sempre um trabalho inacabado e permanente.
No fim do 1º ciclo de idas ao BOST, com a participação do NRP Álvares Cabral e do NRP Corte Real, cujas guarnições complementaram e
melhoraram o que o NRP Vasco da Gama iniciou, atingiu-se um nível
de desempenho e de organização para a emergência digno de registo.
No fim do BOST o navio era outro. A Marinha começava a estar em
condições de iniciar uma verdadeira transformação.
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	Sigla de “Estimated Time to Repair”.
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2.2.3. A assimilação dos conceitos pela esquadra e as lições apreendidas
Chego agora àquilo que no início chamei a terceira dimensão: a
assimilação das boas práticas pela esquadra e a nova atitude dos comandos administrativos e estrutura superior da Marinha. De facto, o
trabalho, e sobretudo a atitude das primeiras guarnições deixou uma
imagem de marca, que foi continuada até hoje. No âmbito da LA,
os procedimentos foram adaptados de forma transversal à esquadra,
mesmo aos navios em fim de vida útil, as killcards são agora obrigatórias e estão incluídas num sistema (o SINGRAR80) que compila
a informação dos danos e aconselha as prioridades de reparação em
função da ameaça e do objetivo do comando. O treino faz parte do
dia-a-dia dos navios, a prevenção e a segurança fazem parte da rotina,
as escolas de formação e os organismos de direção técnica incorporaram essas novas práticas, as quais passaram a padrões de desempenho. Numa palavra, a bordo todos sabem o que fazer nas diferentes
condições. Os navios não são considerados prontos se não passarem
no Plano de Treino de Segurança (PTS).
Por fim, a influência nos programas de renovação da esquadra
que se seguiram. Pessoalmente, depois de deixar os navios, continuei
ligado às fragatas, primeiro como coordenador nas ações de manutenção planeada, depois como chefe do Departamento de Manutenção na
Direção de Navios e como responsável do programa de aquisição das
fragatas da classe Bartolomeu Dias. Como coordenador, verifiquei a
melhoria nos processos de reparação no estaleiro, bem como da crescente exigência, no bom sentido, das guarnições. No Departamento de
Manutenção, verifiquei que as boas práticas estavam generalizadas e
constituíam o quotidiano a bordo. Pude também participar em reuniões internacionais, nomeadamente em reuniões relacionadas com as
fragatas de conceção MEKO, onde testemunhei que os problemas iniciais das fragatas da classe Vasco da Gama tinham também ocorrido
noutros programas. As nossas soluções foram muitas vezes acolhidas
e seguidas por essas nações amigas. Noutras funções, participei na integração na Marinha das FFGH da classe Bartolomeu Dias, onde pude
aplicar as lições aprendidas e contribuir assim para que este programa
80

	Acrónimo de “Sistema Integrado para a Gestão de Prioridades de Reparação e
Afetação de Recursos”.
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tivesse sido mais um sucesso na Marinha, destacando a importância
e facilidade na execução que permitiu o facto de ter uma equipa (a
MAF), com oficiais e sargentos em diferentes fases da carreira, como
responsável pela gestão do contrato, integração na Marinha e preparação da sustentação ao longo do ciclo de vida (FOS).
Fazendo numa frase um balanço retrospetivo sobre a Limitação
de Avarias a bordo das fragatas da classe Vasco da Gama, digo: a
atitude com que foi encarada a Limitação de Avarias desde o início,
permitiu definir uma organização e estabelecer procedimentos, melhorando o desempenho individual, que no conjunto foi assimilado
por toda a esquadra.

2.3. Perspetiva do Serviço de Mecânica
Notas prévias:
O presente texto resulta da compilação de preciosos contributos
desenvolvidos pelos Eng.s Gonçalves Ribeiro, Lopes da Costa e Oliveira Josué (na qualidade de Chefes de Departamento das primeiras
guarnições), pelo Comodoro Ramos Borges e pelo Eng. Costa Pecorelli (como Chefes dos Serviços de Mecânica das primeiras guarnições) e pelo CALM Valente dos Santos e Eng.s Abel Simões e Évora
Bonito (na qualidade de representantes da área da Formação de então); os méritos que eventualmente lhe sejam reconhecidos decorrem
essencialmente da riqueza dos referidos contributos, sendo os seus
deméritos da exclusiva responsabilidade do autor.
Dadas as limitações estabelecidas relativamente à extensão do
artigo e visando reduzir a subjetividade no tratamento do tema em
análise, limitámos o âmbito da análise da problemática às seguintes
dimensões:
• Impacto na Marinha decorrente da integração destes navios;
• As principais novidades tecnológicas incorporadas nas fragatas da classe Vasco da Gama;
• Impacto no âmbito do Serviço de Mecânica decorrente da integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha;
• Expetativas iniciais, metas alcançadas e surpresas com que
fomos confrontados.
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2.3.1. Impacto na Marinha decorrente da integração destes navios
Apesar de algum distanciamento inicial destes novos meios e alguma resistência à mudança evidenciada por parte das entidades apoiantes
que não se terão de imediato apercebido das novas exigências nem da
“revolução” que aí vinha, com a chegada dos navios e confrontados
com a realidade, tal resistência acabou por progressivamente se esbater.
O processo de aquisição destas fragatas constituiu, na altura, um
grande desafio para todos quantos estiveram envolvidos no processo,
traduzindo-se a jusante não só num significativo salto tecnológico para
a Marinha, com reflexo nas capacidades militares intrínsecas dos navios, mas também em alterações profundas no exercício da liderança
e na forma como se passou a encarar a preparação das guarnições e o
treino operacional dos navios.
No nosso entendimento, o processo valeu pelo seu conjunto, integrando os seguintes fatores81:
• Um bom navio, com capacidades combatentes adicionais (helicópteros82 e mísseis) face ao status quo anterior;
• Um bom planeamento de aquisição;
• Um adequado treino das guarnições (em terra e a bordo) às quais
passaram a ser exigidas competências combatentes consentâneas
com as capacidades dos navios, com o ponto mais alto da avaliação de desempenho operacional a ser atingido no Basic Operational Sea Training (BOST), em Inglaterra;
• A extensão da nova cultura83 aos restantes setores da Marinha.

68

Dificilmente os resultados atingidos teriam sido os mesmos se algum dos fatores
citados estivesse ausente, tivesse sido descurado ou tivesse sido deficientemente
conseguido.

82

Que pela primeira vez na história, os nossos navios puderam dispor como sistema
orgânico, passível de ser utilizado quer operacionalmente, quer em evacuações
médicas ou em ações meramente logísticas.

83

	Mesmo que muitos dos padrões não pudessem ser comparáveis (por indisponibilidade de recursos, humanos e financeiros), a “cultura das fragatas” alastrou à
Marinha, com muito mais valor acrescentado que o mero valor combatente dos
navios. Esta nova cultura não tinha a tecnologia como fator imperativo; baseava-se
numa atitude mais exigente, mais profissional, focada nos objetivos estabelecidos
e na segurança.
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Em consequência, mudaram-se atitudes, comportamentos e procedimentos e as guarnições passaram a sentir maior orgulho e motivação
e a servir nestes navios com níveis suplementares de profissionalismo,
modernizando-se assim a imagem da Marinha na vizinhança interna e
externa destes navios, estendendo-se mais tarde os padrões de exigência aos restantes navios e sectores da Marinha.
Em termos de impacto internacional, sendo estes navios modernos,
comparáveis com os seus pares e o desempenho das suas guarnições
altamente reconhecido, o panorama alterou-se substancialmente tendo
poucos anos depois Portugal assumido pela primeira vez o comando de
navio-chefe de uma STANAVFORLANT, algo que seria impensável
antes da aquisição destes navios.
Em síntese, consideramos que o processo de aquisição das fragatas
da classe Vasco da Gama e as novidades tecnológicas que lhes estavam
associadas contribuíram para alterar profundamente a Marinha, com
impacto significativo na atitude e nos comportamentos do pessoal em
geral, e em especial do seu comando e na imagem que a nossa Marinha
passou a projetar em termos internacionais. A chegada do NRP Vasco
da Gama assinala o início de uma nova era para a Marinha Portuguesa,
com repercussões que ainda hoje se fazem sentir.
2.3.2. As principais novidades tecnológicas incorporadas nas fragatas
da classe Vasco da Gama
A enumeração das novidades tecnológicas com impacto na ação do
Serviço de Mecânica é-nos facilitada se as agruparmos em dois grandes
grupos, a saber:
• No domínio do arranjo geral dos navios;
• No que se refere a sistemas e equipamentos.
• No capítulo do arranjo geral temos a assinalar:
• A contentorização de alguns sistemas e o encapsulamento de
equipamentos (na área da Mecânica, nomeadamente das turbinas
a gás (TG), dos motores Diesel propulsores (MDP) e dos geradores (DG);
• O seccionamento vertical do navio, com autonomia das secções
em termos de ventilação e circuito de incêndios;
• A movimentação de proa a popa através do mesmo pavimento a
fazer-se unicamente no piso 1;
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• A existência de um Machinery Control Room (MCR), compartimento de onde se fazia remotamente o comando e controlo da
plataforma e a compilação e gestão direta dos incidentes no âmbito da plataforma (avarias, incêndios, alagamentos, controlo de
feridos, etc).

O MCR

A Consola no MCR
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No que se refere aos sistemas e equipamentos:
• NAUTOS84; não sendo um sistema exclusivo do Serviço de Mecânica permite comandar e controlar remotamente a propulsão
e alguns dos equipamentos auxiliares da área da Mecânica, dispensando a permanência obrigatória de pessoal nas casas de máquinas
• O sistema de produção de água doce por osmose inversa, uma
tecnologia por nós então desconhecida;
• O sistema de tratamento de efluentes (sewage plant);
• A cidadela;
• A capacidade de manobra e de paragem de emergência dos navios.
Vale a pena referir que decorre igualmente do processo de aquisição das fragatas da classe Vasco da Gama, e em particular dos requisitos da área do treino e avaliação, a atenção quase obsessiva que passou
a ser dedicada às limpezas e arrumações, em geral.
2.3.3. Impacto no âmbito do Serviço de Mecânica decorrente da
integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Embora a tendência natural possa ser a de considerar que a dimensão tecnológica foi a que mais impacto teve na área da Mecânica, não é
esse o nosso entendimento: na Marinha, a nossa Engenharia pautou-se
sempre por elevados padrões de competência e de atualização dos seus
processos e organização, limitando-se, neste caso, a corresponder aos
desafios que então se lhe colocaram. Onde o efeito mais se fez sentir
foi na abordagem das Pessoas e dos seus dirigentes para mudar atitudes
e comportamentos, em especial o reconhecimento da necessidade de
treinar e testar de forma sistemática todas as componentes dos sistemas
do Serviço, ousando nalguns casos ir para além do conhecido.
Ainda assim vale a pena referir as principais novidades tecnológicas no contexto do DPE, a saber: o NAUTOS, as TGs, os sistemas
de apoio ao helicóptero, o sistema de ventilação e ar condicionado, a
cidadela e o Radiac.
84

Acrónimo de Nautical Automation System: sistema automático de comando e controlo da plataforma, distribuído por todo o navio através de uma
rede ethernet redundante que dispunha de mais de 2.400 sensores.
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Mas os efeitos deste processo fizeram-se igualmente sentir noutras
dimensões. Assim, de forma a simplificar e sistematizar a reflexão, vamos proceder à análise do impacto nas seguintes, que se nos afiguram
como as mais relevantes para o efeito em apreço:
a. Na organização
Através das alterações introduzidas pelo RIFUN (Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais), - o referencial sucedâneo da OSN (Ordenança do Serviço Naval) que há muitos
anos carecia de uma atualização –, a organização departamental
contribuiu para segregar em termos funcionais, sistematizando
de forma mais objetiva, o foco da ação dos elementos da guarnição. A ação do pessoal do Serviço de Mecânica, – composto por
três secções (“Motores Principais”, “Turbinas” e “Geradores”),
– passou a estar apenas orientada para os equipamentos da instalação propulsora, de governo e de estabilização de balanço (TGs,
MDPs, caixas redutoras (GB) e hélices de passo variável (CPP),
máquina do leme e estabilizadores), da parte mecânica da produção de energia (motores dos DGs), bem como dos auxiliares
destes equipamentos.
Uma outra alteração decorrente deste processo foi que as
guarnições passaram a ser quase exclusivamente constituídas
por profissionais; o Serviço de Mecânica em particular, integrava
apenas pessoal dos Quadros Permanentes.
Ainda em termos organizacionais, estes navios trouxeram a
novidade da generalização da navegação a bordadas, bem como
a necessidade de, com o navio atracado, guarnecer permanentemente o MCR com pessoal a quartos; para além disso, os espaços
de máquinas deixaram de requerer a presença em permanência de
pessoal de quarto, na casa; apenas lá se deslocavam para realizarem rondas periódicas ou para averiguar as causas de alarmes que
surgissem no NAUTOS.
Mas a mudança mais relevante terá sido a forma como a Limitação
de Avarias (LA) passou a ser encarada por todos, a exigir mais do que
nunca o empenho de todos tanto em combate, como em emergência
e em sobrevivência, comportamentos seguros e respostas rápidas e
instintivas, tendo sempre presentes a prioridades do Comando.
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O esforço desenvolvido para elaborar as Instruções Permanentes
(IP) mais importantes, ainda em Lisboa (antes da entrega do primeiro navio) e as Instruções de Condução (IC) dos equipamentos antes
da entrega de cada navio, revelou-se muito importante para a organização de bordo e para a operação do navio em segurança.
Com o aprofundamento do conhecimento do navio e com o
treino verificou-se mais tarde a necessidade de produzir diversas
listas de verificação e procedimentos de ação / emergência.
Estando reunidas no DPE as valências (Mecânica, Eletrotecnia
e LA) indispensáveis à operação da Plataforma, rapidamente foi assimilada a importância da funcionalidade integrada, fator relevante
em termos operacionais mas também de sobrevivência em combate
b. Nos processos e nos métodos de trabalho
Para além do salto tecnológico inevitavelmente referido, e da
evolução verificada na área do treino e avaliação, nos processos e
métodos de trabalho a Marinha evoluiu significativamente, tendo-se
acrescentado maior:
• Exigência, eficácia e qualidade na ação;
• Sistematização;
• Integração das ações multidisciplinares;
• Higiene técnica:
• As ações passaram a ser procedimentadas (by the book);
• As preocupações com o estado de limpeza dos compartimentos estenderam-se igualmente aos espaços de máquinas;
• Foi nesta fase que o até então popular “desperdício” foi substituído pelo “trapo lavado” nas intervenções realizadas nos
equipamentos, em particular nos motores.
Ao longo do processo, as primeiras guarnições produziram,
num esforço por muitos desconhecido, várias dezenas de instruções, normas e procedimentos (IPs, ITs, ICs e NTs) que vieram
enquadrar, documentar, regulamentar e procedimentar as ações no
âmbito do Serviço de Mecânica, abrangendo um vasto leque de
situações, designadamente:
• Mapas de Aprontamento dos Sistemas e Equipamentos;
• Listas de Verificação de Largada;
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Preparação do Navio para Navegar;
Preparação do Navio para Combate;
Plano de Dispersão do Pessoal;
Plano de Evacuação do MCR;
Mergulhador na Água (aspetos de segurança a salvaguardar
para a Condição);
• Instruções de Condução85 dos Sistemas e Equipamentos (IC);
• Cartas de Isolamento das Casas de Máquinas;
• Auxiliares de memória diversos.
•
•
•
•
•

Nos primeiros tempos após a chegada a Lisboa, sentimos da
parte das entidades que nos deviam apoiar em terra algum distanciamento em relação a estes novos meios, assim como alguma falta de apoio técnico e uma certa resistência à mudança. Conforme
atrás referido, estas entidades não se terão apercebido de imediato
das novas exigências nem da “revolução” que aí vinha; contudo,
com a chegada destes navios, tal resistência acabou por, progressivamente, se esbater.
De qualquer forma, apesar de o programa de manutenção planeada proposto pelo consórcio estar estruturado e documentado
de modo coerente, a demora em definir e aprovar o planeamento
de ciclo desta classe de navios introduziu alguma entropia na execução da manutenção planeada do 2º e 3º escalão nos primeiros
anos, assim como na articulação entre os organismos em terra com
atribuições no âmbito da manutenção – Direção do Serviço de Manutenção86 (DSM), Direção de Abastecimento (DA), Arsenal do
Alfeite (AA) e Núcleo de Apoio à Manutenção (NAM).
Ainda no que se refere a processos e métodos de trabalho, uma
das boas práticas que assimilámos foi a de definir (e atualizar,
se necessário) com o rigor possível o Estimated Time to Repair
(ETR), na sequência da ocorrência de avarias que comprometessem a operacionalidade do navio.
85

Com o NAUTOS e com as IC produzidas, os processos de condução das máquinas foram significativamente melhorados, relativamente ao que era comum, no
passado, noutros navios.

86

	Organismo que em 1994 seria extinto pelo Decreto Regulamentar n.° 23/94, de
1 de setembro, dando lugar à atual Direção de Navios.
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Em conclusão, os processos deixaram de ser “criativos” e passaram a ser estruturados, sistematizados e documentados, com todos os benefícios que daí advêm para o pessoal, para o material e
para a organização; procurou-se limitar a necessidade de “reinventar a roda”.
c. Nas tecnologias
O salto tecnológico então verificado na área da Mecânica foi
enorme: para além da novidade que alguns equipamentos constituíam (turbinas a gás87 e estabilizadores), a sofisticação tecnológica
generalizada de outros equipamentos da área da Mecânica (MDPs
com sobrealimentação em cadeia88, DGs compactos, GBs, CPP e
máquina do leme) e ao já referido NAUTOS. Conforme já referido
o NAUTOS terá sido o sistema que mais impacto teve no salto
tecnológico verificado, em especial porque alterou radicalmente o
status anterior, tanto no que respeita à condução e monitorização
dos sistemas e equipamentos, como também ao registo dos seus
parâmetros de funcionamento. Pelo fluxo de informação técnica e
operacional que gera em tempo real, o NAUTOS veio igualmente
requerer dos operadores uma nova competência no processamento do referido fluxo de informação e aos gestores da manutenção
uma nova capacidade para o diagnóstico de avarias, com base nos
registos do Event Logger.
Um aspeto que passa normalmente despercebido, mas que
não pode deixar de ser mencionado quando se fala de tecnologias
modernas é a Fiabilidade dos sistemas e equipamentos.
87

	As turbinas de gás vieram exigir novas competências, sendo fator de motivação
acrescida para os técnicos. A LM2500 era uma turbina já com provas dadas há
muitos anos em todo o mundo. Pode considerar-se um equipamento robusto e
fiável (ainda que sensível a “maus tratos”), exigindo ações de manutenção de 1.º
escalão um pouco mais elaboradas do que era habitual (que não é suposto serem
efetuadas por “curiosos”), embora pouco demoradas.

88

	O ar de sobrealimentação é disponibilizado por cada um dos três grupos em
função da potência requerida aos motores. São motores com um elevado grau de
tecnologia, muito rotativos, com muita eletrónica, que requerem competências específicas e muitas vezes complementares (mecânica vs eletrónica) no diagnóstico
de avarias.
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Tanto ao nível cognitivo como comportamental verificou-se
igualmente a necessidade de uma interação (parceria) mais profunda entre a mecânica e a eletrónica, bem como a consolidação de competências nas áreas da pneumática, hidráulica e dos
autómatos programáveis o que se veio a traduzir numa nova
atitude técnica e em novos comportamentos, que tiveram igualmente consequência numa nova forma de diagnosticar avarias
(consolidação desta competência). Simultaneamente, passou-se
a exigir aos técnicos a capacidade de abstração exigida pela necessidade de comandar e controlar máquinas através de painéis
mímicos.
Por último, e não menos importante, com os navios da classe
Vasco da Gama a informática entrou de forma acelerada nas nossas vidas… e pouco tempo depois foi a vez do correio eletrónico.
d. Na logística
As alterações verificadas na área da logística com impacto direto e/ou indireto na área da Mecânica, foram igualmente relevantes; apenas a título de exemplo relembra-se que foi no contexto da
chegada destes navios que foi criado o NAM e edificadas novas
infraestruturas na BNL89.
Se efetivamente poderá ser sustentado que o modelo logístico
inovador e exigente requerido por esta classe de navios tardou a ser
absorvido e compreendido em todas as suas vertentes, em especial
porque exigia um sistema de informação apurado e um nível de
stock de sobressalentes que não era habitual (a bordo mas também
em terra), não deixa de ser verdade que a dinâmica do processo em
geral, potenciada pelos níveis de motivação que atingiram também
a área do abastecimento, pela instalação a bordo do CAMO90 e
da documentação em microfilme, bem como pela necessidade do
cumprimento das ações de manutenção planeada no período de ga-

89

	Sigla de “Base Naval de Lisboa”.

90

	Um sistema informático autónomo orientado para a gestão a bordo dos objetos
de manutenção.
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rantia, fizeram com que os processos de fornecimento91 de sobresselentes, a bordo, tenham sido devidamente acautelados.
À data da sua receção, os navios estavam preparados para responder de forma satisfatória às necessidades de manutenção planeada de 1º escalão, para além de disporem de uma percentagem
significativa de sobressalentes que se revelaram necessários para
fazer face à generalidade das avarias que ocorreram nos primeiros
tempos. Por outro lado, atendendo ao considerável número de sobressalentes de bordo com que foram dotados, os navios estavam
bem organizados em termos de paióis, com todos os dados relativos aos sobressalentes informatizados e disponíveis, o que facilitava significativamente o processo de identificação e localização dos
sobressalentes a bordo.
Do que nos foi dado a perceber, a DA modernizou-se de modo
a acelerar os processos de obtenção dos sobressalentes junto dos
fabricantes ou representantes de equipamentos, e a colocá-los em
qualquer porto onde os navios estivessem, introduzindo ganhos significativos na eficácia da função logística operacional da Marinha.
Entendemos ainda que foi igualmente devido ao processo de
aquisição destes navios que começámos a olhar para os processos
e subprocessos do Apoio Logístico Integrado (ALI) de uma forma
mais consistente.
Da mesma forma, apesar de não nos terem chegado com o “nível desejado de acabamento”, também foi por causa da chegada
destes navios que passámos a dedicar maior importância às Tabelas de Armamento e ao esforço de afinação dos lotes de bordo,
designadamente no competente Organismo de Direção Técnica.
e. Na formação
Também na área da formação se verificou um grande investimento: o processo de preparação do pessoal das primeiras guarnições dos três navios da classe – com especial ênfase para o seu
“pessoal-chave” –, bem como de representantes da DSM, NAM,
AA e Escolas Técnicas atingiu um patamar de qualidade que então
91

Por tal extravasar a nossa área de competência técnica, não nos pronunciamos
relativamente às restantes funções logísticas.
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não existia, exceto, eventualmente, nos submarinos. Muito antes
de receber o navio já estes elementos da guarnição tinham tido
contacto, no conforto da sala de aula e com recurso a modernos
meios audiovisuais, com as máquinas e com o seu funcionamento
teórico; ficou a faltar a formação na preparação, arranque e operação da instalação propulsora em geral, lacuna que acabou por ser
colmatada com o autoestudo e com o acompanhamento das provas
de receção dos equipamentos.
A criação dos “folhetos de integração do pessoal” dos Serviços do DPE e a formação proporcionada pelos Oficiais do DPE
ao pessoal-chave, ainda em Lisboa, no âmbito do “Grupo de Trabalho para a Integração das fragatas da classe Vasco da Gama na
Marinha”92 (GTIFFVGA), facilitou o conhecimento inicial da organização de bordo e o arranjo geral do navio.
Para as unidades em terra, para além das tecnologias específicas
dos novos equipamentos, outras dimensões foram motivo de investimento nas escolas técnicas. Na Escola de Máquinas, para além
das tecnologias habituais (frio, soldadura, máquinas-ferramentas),
a formação em tecnologias antes pouco desenvolvidas (informática, pneumática, hidráulica e automação), sofreu um incremento,
bem como a teoria de Manutenção e técnicas a ela associadas, de
que se destacam a medição e análise de vibrações e a endoscopia.
A experiência entretanto adquirida com a preparação das primeiras guarnições permitiu identificar novas necessidades e melhorar o
processo de preparação das guarnições subsequentes. Nesse sentido, com base nos primeiros cursos ministrados pelos fabricantes, foi
criado um número muito abrangente de novos cursos na Escola de
Máquinas de modo a proporcionar uma adequada preparação técnica das futuras guarnições para os novos equipamentos, tendo nesta
altura sido instalado o simulador NAUTOS e um simulador dos motores MTU, no Grupo N.º 1 de Escolas da Armada.
Da mesma forma, assistimos, nesta fase, à reformulação dos
cursos da Escola de Limitação de Avarias (ELA) e ao reforço dos
módulos de formação de língua inglesa, bem como dos da informática de escritório.
92

Grupo de trabalho liderado pelos Comandantes dos três navios da classe, criado
para promover a integração das fragatas na Marinha.
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Desde processo resultou ainda a assimilação da noção de que a introdução a bordo de novos equipamentos ou sistemas deve ser acompanhado de um adequado processo de formação e treino, dedicados
aos respetivos operadores e responsáveis pela sua manutenção.
f. No treino e avaliação
Em todo este processo, o treino e avaliação93 constitui-se como
uma realidade nova que teve um impacto muito relevante na Marinha; foi um momento novo para todos nós, que se traduziu numa
das nossas melhores experiências profissionais. O processo de treino e avaliação a que fomos submetidos abriu-nos novas perspetivas e dele destaca-se claramente o impacto que as participações
no BOST tiveram, quer pelo seu nível de exigência, pelo muito
que aprendemos, pelo seu realismo, pela sua intensidade e pela
superação que exigiram de cada um de nós, individualmente, mas
também no reforço da coesão dos grupos a que pertencemos, na
eficácia das equipas enquanto tal, e naturalmente na avaliação integrada do desempenho dos navios. Desde então passámos a encarar
o treino muito mais a sério…
Muito mais se poderia dizer de todo o processo de treino e avaliação, desde os seus pressupostos até aos métodos, desde a preparação em Portugal até ao culminar no Reino Unido. Será sempre
difícil quantificar as diversas vertentes do seu benefício, tantas elas
foram para a comunidade naval, para as pessoas, para as guarnições e, também, para o material. Mas a oportunidade de cada elemento da guarnição conhecer os seus limites e os limites do material – como nos aconteceu no BOST – afigura-se determinante para
que o navio como unidade de combate maximize a sua capacidade.
E aqui gostaríamos de prestar uma justa homenagem à guarnição do NRP Vasco da Gama que em todo o processo de aquisição
e integração destes navios, foi sempre à frente, a desbravar caminho. Para eles, o embate da participação no BOST deve ter sido
imenso, tendo nós ficado com a sensação que a Marinha de então
não compreendeu bem a situação.
93

	Deste binómio, importa destacar a relevância da introdução da “Avaliação” das
ações de treino e do reconhecimento da sua importância para a melhoria dos desempenhos quer individuais quer das equipas.
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Excluindo-se o treino próprio, o programa formal foi iniciado em
Neustadt (Alemanha) com o treino de Limitação de Avarias (LA),
seguindo-se o Integrated System Instructions94 (ISI) e completado
após o regresso a Lisboa pelo PTB e posteriormente pelo BOST.
Na área específica da Mecânica foram implementados diversos “Machinery Drills” e o treino passou a fazer parte da rotina
diária de bordo, a navegar.
Em termos nacionais, a nova abordagem ao treino consolidada pela aplicação dos princípios da abordagem sistémica da
formação e da tecnologia educativa95 veio tornar o treino mais
objetivo e consequente, acrescentar efetivamente valor e avaliar
(certificar) se (que) os padrões operacionais especificados eram
atingidos no final do processo. Mas até lá chegarmos tivemos que
perceber o que são a “Batalha Interna” e a “Batalha Externa”, e
em que medida cada um de nós pode contribuir para as prioridades do Comando.
Afigura-se de elementar justiça fazer uma referência muito
positiva ao treino nacional – que também teve a sua curva de
aprendizagem – desenvolvido na preparação do navio para o
BOST, que consideramos ter sido determinante para termos chegado a Inglaterra com níveis adequados de prontidão do pessoal
e equipamentos, patamar fundamental para se atingirem os excelentes resultados obtidos no BOST – dados os condicionalismos
da altura – pelas primeiras guarnições.
Tendo presente todo o processo de formação, treino e avaliação a que fomos sujeitos, consideramos que, sem desvalorizar o
ganho cognitivo associado ao salto tecnológico verificado, as áreas em que mais evoluímos foram fundamentalmente a liderança,
a comportamental (foco na equipa) em geral e o reconhecimento
da importância do fluxo de informação ascendente e descendente
para os processos de tomada de decisão e para o alinhamento
estratégico das Pessoas da organização.
94

Período integrado e complementar de formação realizado no estaleiro, que incluiu
diversas visitas a bordo e que antecedeu algumas provas de receção a cais, bem
como as de mar.

95

	Designadamente dos conceitos de “Finalidade” da ação de treino, “Objetivos” de
treino e de avaliação, dos “Critérios” de avaliação, “Briefing” e “Debriefing”.
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2.3.4. Expetativas iniciais, metas alcançadas e surpresas com que
fomos confrontados
a. Expetativas iniciais e metas alcançadas
O momento era de mudança e de espírito aberto, em que se
privilegiavam o sentido da responsabilidade e o espírito de missão. Inicialmente não tínhamos expetativas muito claras; apenas
sabíamos que íamos receber navios novos, relativamente aos quais
fomos conhecendo aos poucos os pormenores, depois de termos
sido formalmente integrados no programa.
Hoje, avaliando com o distanciamento que estes 25 anos nos
permitem, quaisquer que pudessem ter sido as nossas expectativas
iniciais, face ao resultado verificado, elas teriam sido largamente
excedidas.
Ainda assim, importa reconhecer que integrar as primeiras guarnições destas fragatas constituiu um desafio que pela novidade, pelos desafios tecnológicos, pelas missões e também pelas condições
de habitabilidade esperadas (mesmo tendo em consideração o pouco
que se sabia ao nosso nível), cedo proporcionou níveis elevados de
motivação aos Oficiais, Sargentos e Praças então indigitados.
No final da comissão, o nível de satisfação por termos integrado as primeiras guarnições foi muito superior ao que alguma
vez imagináramos. De facto, em termos globais, tratou-se de uma
experiência desafiante, trabalhosa, marcante96 e inesquecível para
toda a vida. A satisfação com a qualidade global do trabalho produzido e com o navio recebido, conjugadas com a oportunidade
de participar no BOST e com as missões realizadas fizeram com
que para nós este embarque se tenha constituído (pelo menos até à
data) como o mais relevante das nossas carreiras.
Para além das competências técnicas específicas, proporcionou-nos o contacto com países, realidades e formas de estar e de
trabalhar diferentes que nos acabaram por ficar como referências
(destacamos os métodos, horários, ritmos e pausas de trabalho).
96

Poder participar logo no início (praticamente “do zero”) na criação de algo, contribuindo para “moldar” uma nova entidade e participando na definição da sua
identidade, é uma oportunidade que seguramente nenhum de nós esquecerá.
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A presença no estaleiro, em permanência – iniciada vários meses antes da entrega do navio –, permitiu ao pessoal-chave do Serviço de Mecânica acompanhar a instalação a bordo e as provas de
receção com o navio atracado (HAT97s) e a navegar (SAT98s) de
alguns dos equipamentos e sistemas, facto que conjugado com a
oportunidade proporcionada de navegar no NRP Vasco da Gama,
se veio a revelar muito importante para complementar a formação
entretanto recebida. Este período foi igualmente desafiante para o
Oficial mais antigo da guarnição (CSMEC) presente no estaleiro,
no que se refere ao enquadramento e liderança do pessoal de bordo
então deslocado na Alemanha.
Ao longo de todo o processo, as metas foram sendo sucessivamente concretizadas de forma relativamente suave, o que diz bem
da qualidade do processo global e do plano de ação superiormente
desenhado.
A ação do GTIFFVGA, o apoio / acompanhamento disponibilizado pelos elementos da Missão, na Alemanha e a atitude construtiva de todos (focados num objetivo comum) foram determinantes
para o sucesso do processo.
O processo de registo, controlo e correção das Warranty Claims
ao longo do primeiro ano após a entrega do navio foi igualmente
importante para a consolidação do conhecimento que entretanto
tínhamos adquirido sobre o navio.
Em termos de metas alcançadas, para a generalidade dos elementos das primeiras guarnições, o maior desafio terá sido corresponder
aos elevados padrões do BOST e deixar uma imagem positiva da
nossa Marinha e do nosso país; a intensidade e exigência dos exercícios colocou-nos a todos sob condições severas de stress. Os resultados então alcançados não o foram por milagre ou benevolência dos
Seariders do FOST; exigiram muito trabalho e empenho de todos os
envolvidos. Mas no final, todos sentimos que valeu a pena!
Mas houve uma outra meta muito relevante para nós: a de operar o
navio logo após a sua receção, de forma a levá-lo por meios próprios,
do estaleiro para o cais da cidade; uma satisfação inesquecível!

97

Harbor Acceptance Trials.

98

Sea Acceptance Trials.
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b. Surpresas com que fomos confrontados
Na área do Serviço de Mecânica, dada a abrangência do processo de preparação a que fomos sujeitos ao longo de cerca de 21
meses, não se verificaram surpresas técnicas relevantes quando se
tratou de tomar conta do navio. As surpresas foram surgindo ao
longo do processo, tendo algumas delas (positivas), ocorrido logo
no início, quando começámos a trabalhar com o pessoal-chave das
nossas guarnições. Não sendo possível enumerá-las todas neste
contexto e salvaguardando desde já que o balanço foi francamente
positivo, lembramo-nos que nos surpreendeu:
• A elevada qualidade técnica dos nossos Sargentos e de algumas Praças (principalmente dos Cabos), bem como a proficiência em língua inglesa do pessoal em geral;
• O grau de exigência, a assertividade construtiva, o brio e a
preocupação dos nossos Sargentos (designadamente dos mais
antigos) com a qualidade do resultado final da nossa ação, no
sentido de que o navio que viéssemos a receber fosse o mais
adequado;
• A dimensão do navio e a largura dos corredores (impacto sentido quando entrámos pela primeira vez numa das fragatas…);
• O nível de conforto habitacional proporcionado pelos navios;
• O reconhecimento de que o nível da prontidão operacional
dos navios dependia da maximização do seu potencial enquanto conjunto integrado de capacidades, para o qual todos
os departamentos tinham que contribuir de forma equilibrada
e harmoniosa (um novo paradigma);
• Nas ações de treino iniciais, surpreendeu-nos – mas rapidamente o assimilámos – a necessidade de realizar operações reais de
paragem de emergência dos equipamentos do Serviço (TGs,
MDPs e DGs), ainda que com as preocupações de as realizar
em segurança e de não exagerar na sua frequência; este tipo de
ações trouxe uma dimensão nova, pelo seu realismo, ao treino
realizado;
• A necessidade (prontamente assimilada, apesar de inicialmente estar fora do nosso “horizonte mental de ação”) de treinar o pessoal de bordo para acorrer a situações inopinadas de
catástrofe em terra;
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• As ligeiras diferenças que se vieram a verificar entre os navios
(que se consideram compreensíveis e aceitáveis), em especial
entre o NRP Vasco da Gama (Blohm&Voss, Hamburg) e o NRP
Álvares Cabral (HDW, Kiel), quer em termos de material quer
em termos de opções (ligeiríssimas diferenças) sobre a distribuição do pessoal atribuído (3 vs 2 Cabos na Secção das Turbinas).
Como surpresas que nos desapontaram, destacam-se:
• A necessidade de termos tido que produzir99normativos e procedimentos para a maioria dos processos de bordo, em simultâneo com tudo o que de cada um de nós foi exigido naquela fase. A satisfação desta necessidade constituiu uma tarefa
muito árdua, numa altura em que as facilidades de apoio em
datilografia eram praticamente nulas, tendo-se tratado de um
dos grandes e difíceis desafios vencidos;
• A fratura do veio de manivelas no motor propulsor de EB do
NRP Álvares Cabral, as vibrações anormais verificadas nas
TGs e o ruído100 anormal produzido pelas linhas de veios a
determinados regimes, bem como quando o navio permanecia
muito tempo com os veios a rodar com passo zero;
• Algumas falhas técnicas dos alemães, que mesmo com todo o seu
potencial técnico e industrial não conseguiram obviar, designadamente as diversas roturas verificadas nos circuitos de água salgada;
• A dificuldade de imprimir às entidades / organizações em terra dinâmicas que se assemelhassem às de bordo, quer em termos de logística de pessoal quer de material;
• A deficiente preparação da Base Naval do Alfeite para a receção dos navios (canal de acesso pouco dragado) e a incapacidade de fornecimento de energia elétrica em condições
ajustadas às especificidades destes navios;
• O desafio de navegar em águas tropicais, face ao impacto que
a elevada temperatura da água do mar tem no desempenho
dos motores Diesel, entre outros.
99

Hoje, à distância, apesar do stress causado, reconhecemos que dificilmente poderia
ter sido diferente naquelas circunstâncias…

100

Indesejável, em especial, em navios ASW; no caso do NRP Corte Real obrigou mesmo a
duas docagens suplementares sem que o problema tenha ficado completamente resolvido.
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Mas a maior surpresa, mesmo para os que tiveram tempo para
estudar o OST Guide, foi sem dúvida o embate do BOST; para
quem o fazia pela primeira vez, era quase impossível processar
toda a informação e corresponder a todas as solicitações em simultâneo com a normal atividade de bordo. Não exageramos ao
afirmarmos que muitos elementos da guarnição foram levados ao
limite naquelas seis semanas.
2.3.5. Conclusões
O processo de aquisição destes navios constitui o epicentro da reforma subsequentemente operada nos diversos setores da Marinha, promovida pela cultura organizacional assimilada pelos representantes das
primeiras guarnições, da área da Formação, da área do Material, entre
outros, que direta ou indiretamente participaram no processo.
Pelo seu nível de exigência, pelo muito que aprendemos, pelo seu
realismo e pela superação que exigiu de cada um de nós, a área do
treino e avaliação em geral, e em particular a frequência do BOST, terá
sido, eventualmente, o elemento com maior impacto no grande salto
que a Marinha deu na componente operacional como um todo, tendo
presentes as dimensões da “Batalha interna” e da “Batalha Externa”.
Tratou-se de um processo altamente motivador, estimulante, intenso e
exigente, que não esqueceremos.
Mas na área do Serviço de Mecânica, a Marinha evoluiu igualmente imenso com a chegada das fragatas da classe Vasco da Gama, no que
se refere aos processos e métodos de trabalho e naturalmente a tudo o
que está associado ao salto tecnológico propriamente dito.
Da nossa modesta participação neste processo, retivemos, como
Lições Aprendidas:
• A necessidade de uma compilação de informação com qualidade,
para que os processos de tomada de decisão sejam os adequados
às circunstâncias;
• A importância do fluxo de informação ascendente (para a compilação) e descendente (para o envolvimento do capital humano);
• A importância de todos os elementos da guarnição conhecerem e
orientarem as suas ações pelas prioridades do Comando;
• A importância da qualidade das ações desenvolvidas no âmbito da “Preparação do Navio para Navegar” e de “Preparação do
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•

Navio para Combate” para a segurança da guarnição e para o
desempenho operacional do navio;
A importância do cumprimento da manutenção planeada para a
manutenção dos elevados padrões operacionais;
A preocupação com as limpezas e a qualidade do trabalho desenvolvido neste campo;
A importância de um treino consistente para o desempenho operacional do navio;
A relevância de uma adequada preparação do pessoal (formação)
antes de se apresentar a bordo;
A importância de uma adequada integração a bordo dos novos
elementos para que rapidamente passem a estar disponíveis para
contribuir para a ação da guarnição, numa perspetiva integrada;
A importância do treino nacional para que no BOST pudéssemos
atingir os padrões operacionais estabelecidos;
A importância dos Planos de Treino Específicos para determinadas missões;
Os conceitos de “Briefing” e “Debriefing”;
O conceito de ETR;
A importância de conjugar os ciclos operacionais, com os ciclos
de manutenção, bem como os ciclos de rendição do pessoal com
os primeiros;
A substituição do desperdício pelo trapo lavado;
A confiança e a proficiência proporcionadas pelo treino de combate a incêndios: a relevância das primeiras ações; a BIR e as
reentradas a quente e a frio nas casas de máquinas;
A necessidade de, em futuros programas de aquisição, assegurar
facilidades de apoio em datilografia para efeitos da produção do
normativo e procedimentos.

Das Pessoas com quem partilhámos verdadeiros momentos de superação e que para sempre recordaremos, lembramos principalmente o
seu valor humano e a sua atitude social e cívica que ajudaram a resolver
males estares latentes em períodos de maiores dificuldades e constrangimentos; então, mostraram que estavam à altura como seres humanos
e como marinheiros. Destas, após estes 25 anos, afigura-se-nos justo
aqui deixarmos um reconhecimento muito especial:
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• Aos nossos Chefes de Departamento pela sua visão, sentido de
antecipação, generosidade, capacidade muito especial de liderança (em condições por vezes muito difíceis), pela forma como
souberam fazer de nós uma Equipa atenuando tensões que inevitavelmente aconteceram, mas sobretudo pela capacidade que
evidenciaram em potenciar o que de melhor cada um de nós tinha
para dar à equipa;
• E aos restantes elementos das nossas guarnições, de que destacamos em particular os elementos dos nossos Serviços, pela forma
como contribuíram para que esta missão tenha ficado para sempre na nossa memória, pela positiva.

2.4. Perspetiva do Serviço de Eletrotecnia
O presente contributo, na área do Serviço de Eletrotecnia, pretende
refletir sobre o impacto que a entrada ao serviço destes navios provocou
na Marinha.
2.4.1. Impacto das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Os anos de 1991 e 1992 foram, sem margem para dúvidas, anos de
sucesso para a Marinha. A chegada das três fragatas da classe Vasco da
Gama, efetivamente com capacidades militares reais, permitiu à Marinha e às Forças Armadas Portuguesas um muito significativo reequipamento, assumindo um papel relevante no sistema de forças nacional e
uma contribuição relevante na defesa coletiva da NATO.
A chegada dos navios originou um salto tecnológico muito importante nas estruturas da Marinha, mas muito mais marcante considera-se
o surgimento de uma nova mentalidade, com alterações significativas
em atitudes e comportamentos da estrutura de topo. Estabeleceram-se
novos padrões para a esquadra e para diversos sectores da Marinha, designadamente para as Escolas de Formação da Marinha que alteraram
e atualizaram muitos dos seus programas, bem como para as Flotilhas
que tiveram um incremento das suas funções e passaram a ter um papel
muito importante na “certificação” das guarnições, através das ações de
inspeção e avaliação.
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2.4.2. Grupo de Trabalho para a Integração das fragatas classe Vasco
da Gama na Marinha
Para o sucesso da integração das fragatas da classe Vasco da Gama,
em muito contribuiu a criação do grupo de trabalho para a receção das
fragatas, que teve por missão estudar, elaborar e propor o normativo
interno dos navios, designadamente a estrutura do detalhe, a definição
do pessoal chave dos diversos departamentos/serviços, em colaboração
com a Direcção de Formação e a Missão das fragatas, para a frequência
das ações de formação, bem como o apoio à Direcção de Pessoal nos
movimentos dos militares.
2.4.3. Escolas do Sistema de Formação da Marinha
Paralelamente à formação, ministrada pelos fabricantes dos equipamentos aos militares considerados elementos chave nas primeiras
guarnições dos navios, ocorreram os cursos direcionados para as escolas / centros de formação de Marinha e Departamentos Técnicos com
responsabilidades na manutenção e reparação das unidades navais.
Relativamente à Escola de Eletrotecnia, responsável pela formação dos técnicos nos sistemas e equipamentos elétricos e eletrónicos do
comando e controlo da plataforma, da produção e distribuição de energia, existia conhecimento nos seus formadores que permitiu acompanhar, sem sobressaltos de maior, o salto tecnológico nos equipamentos
que vieram a equipar os navios. Foram desenhados e ministrados novos
cursos para os elementos que não foram considerados no núcleo “chave” dos serviços das primeiras guarnições e cursos de todos os sistemas
e equipamentos para ministrar às guarnições seguintes.
O Sistema de Formação de Marinha, nas suas diversas vertentes, acompanhou o desenvolvimento tecnológico, tendo conduzido a formação das
guarnições das fragatas Vasco da Gama de acordo com as necessidades. De
referir que, a nível organizacional as Escolas do Sistema de Formação passaram a ter uma organização departamental semelhante às unidades navais.
2.4.4. Organização Departamental
Um dos primeiros desafios que o processo da aquisição das fragatas conduziu foi a implementação departamental na estrutura organizacional de bordo.
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Também nos métodos de trabalho e nos processos se verificaram
evoluções muito significativas com alterações na exigência, na sistematização, na integração das ações multidisciplinares dos serviços, resultando daí uma maior eficácia e eficiência do departamento e do navio.
O Serviço de Eletrotecnia, conjuntamente com os Serviços de Limitação de Avarias e de Mecânica, passou a integrar o Departamento de
Propulsão de Energia (DPE), com as valências necessárias para manter
de uma forma totalmente integrada a operação, comando e controlo da
plataforma, através dos respetivos sistemas e equipamentos de propulsão, de produção e distribuição de energia.
No âmbito da “Organização para Combate”, a designada Batalha Interna traz ao “below deck”, através da Limitação de Avarias, com a implementação das BIR e da figura do “Rover”101, um papel crucial na consciencialização da necessidade de um empenhamento de todos quer em combate
ou em emergência, de acordo com as prioridades do Comando, com respostas rápidas aos acontecimentos, porventura instintivas através de comportamentos seguros consolidados através da instrução e de muito treino.
Os helicópteros, por sua vez, criaram novas necessidades e trouxeram novos desafios. O DPE também foi chamado a intervir nesta área,
desde os equipamentos relacionados com a produção de energia para arranque dos helicópteros, dos equipamentos para a movimentação a bordo, passando pelo controlo do combustível e ações de reabastecimento e
descarga do mesmo, até ao apoio na segurança LA das operações de voo.
Com a prevista integração orgânica dos helicópteros a bordo, não
se pode deixar de referir os designados SHOL’s102. Esta missão foi efetuada pelo NRP Corte-Real, em outubro/novembro de 1993, em águas
agitadas na região sudoeste do Reino Unido, nos quais pela primeira vez
foram definidos os limites operacionais de aterragem e descolagem dos
helicópteros Lynx, para as fragatas da classe Vasco da Gama. Os referidos testes foram realizados com condições de mar e de velocidade de
vento muito adversas a que se juntou uma avaria no sistema de comando
e controlo dos estabilizadores, alterando as condições de estabilidade da
plataforma e tornando muito difícil a ação dos pilotos. Por outro lado,
101

	Elemento que circulava livremente pelo navio com objetivo de fazer o ponto de
situação da “Batalha Interna” e promover a sua integração com a “Batalha Externa”. Normalmente a função estava atribuída ao Oficial Imediato.

102

	Acrónimo de “Ship Helicopter Operacional Limits”.
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os sistemas ligados ao helicóptero durante os SHOL’s foram submetidos
a uma intensa atividade, tendo sido detetadas algumas situações de não
conformidade e de avaria nos equipamentos, sendo de salientar a operação
deficiente do guincho de movimentação do helicóptero, a elevada resistência ohmica da mangueira de reabastecimento de F- 44 e ainda o processo de
“defuelling103” de combustível dos tanques do helicóptero.
2.4.5. Serviço de Eletrotecnia
Pessoal – Sem margem para dúvida que o maior trabalho exigido
às guarnições foi a estruturação e sistematização de procedimentos
e produção da respetiva documentação de suporte tendo em vista
a habilitação do pessoal e dos navios para a frequência do BOST.
Fazer tudo isto em simultâneo com as exigências da vida a bordo
e a novidade de muitos sistemas e equipamentos constituiu uma
tarefa ciclópica para o pessoal.
Pese embora os sacrifícios resultantes da exigência dos acontecimentos e de novos processos, só foi possível realizar as mais diversas solicitações em simultâneo e em várias direções distintas com uma nova
mentalidade do pessoal, com atitudes e comportamento diferentes.
A rendição prematura de cinco praças eletricistas foi, sem margem
para dúvidas, o elemento mais perturbador no primeiro ano de vida
do navio (NRP Corte Real), obrigando a esforços suplementares
de integração do novo pessoal e sobrecarregando os restantes com
os serviços de escala e tarefas programadas.
No NRP Vasco da Gama, a rendição prematura do primeiro Chefe de
Serviço de Eletrotecnia por um oficial sem formação nos sistemas e
equipamentos da plataforma, afetou seguramente o Serviço e o DPE.
Formação, Instrução e Treino – Os elementos chave (Key Personal) do Serviço de Eletrotecnia, designadamente o chefe de serviço, os sargentos chefes de secção e os cabos chefes de subsecção,
receberam formação sobre os sistemas e equipamentos da responsabilidade do serviço, considerando-se adequada e suficiente para
o exercício das respetivas funções. Os restantes elementos, após
chegada à Alemanha, tiveram a sua formação relativamente à ins-

103

	Operação de esvaziamento do combustível existente a bordo do helicóptero.
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talação num contexto de “on job training”, com palestras de integração de bordo, treino de porto e treino de mar, com o apoio do
Grupo de Ligação da Marinha Alemã.
O ponto mais alto da instrução e treino foi a participação das fragatas
no BOST – Basic Operational Sea Training, antecedido por um extenso conjunto de atividades e numerosos exercícios, com particular
incidência na área da LA, sendo de destacar, no âmbito do Serviço
de Eletrotecnia, a ”Falha Total de Energia”. O treino e a avaliação
que as guarnições foram submetidas durante o BOST, não esquecendo o elevado profissionalismo dos instrutores ingleses, a qualidade,
o realismo dos exercícios e o apoio normativo que suportava todas
as atividades, foi para a grande maioria do pessoal uma das melhores
experiencias profissionais.
Instalação – As principais novidades ao nível dos sistemas e equipamentos atribuídos ao Serviço de Eletrotecnia, no âmbito do arranjo geral do navio podem considerar-se os seguintes:
• A passagem ao longo do fundo dos cabos elétricos de distribuição principal, com redundância através de percursos independentes pelos dois bordos do navio;
• A existência de dois quadros principais de distribuição de energia
( um AR e outro AV);
• O seccionamento vertical do navio, com quadros de energia independentes;
• O sistema de Comando e Controlo da Plataforma – (NAUTOS);
• A rede de dados do NAUTOS, também redundante, distribuída
ao longo do navio pelos dois bordos;
• Os Grupos Geradores de energia contentorizados;
• Os Grupos conversores de energia – 400HZ;
• Os circuitos de alimentação de emergência de energia elétrica;
• O sistema de Desmagnetização;
• O Radiac104;
• Os sistemas de apoio ao helicóptero;
• As unidades do sistema de ventilação e ar condicionado (com
controlo da humidade do ar).
104

	Radiation Detection, Indication And Computation. Equipamento utilizado para a
monitorização de elementos radioativos da atmosfera exterior circundante do navio.
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Manutenção - Na área da Manutenção o impacto foi relativamente suave já que a Marinha possuía desde a década de 80 um sistema
estruturado, o Sistema de Gestão da Manutenção (SGM). Os documentos produzidos pelo consórcio seguiram o padrão do SGM,
havendo apenas a destacar como aspeto negativo que toda a documentação foi fornecida em língua inglesa.
A área da Documentação Técnica foi suportada por alguns documentos em papel e o grosso da informação em suporte por microfilme. Foi também fornecido um programa para suporte da gestão
documental – o CAMO (Computer Aided Microfiche Organization).
De referir que no contexto de mudança das estruturas de apoio à
esquadra foi criado o NAM – Núcleo de Apoio à Manutenção, ao
nível do 2.º escalão de manutenção, com uma capacidade de resposta apreciável às necessidades apresentadas pelos navios.
Por outro lado, a então Direcção de Serviço de Manutenção reagiu tardiamente à chegada dos navios e passados mais de dois
anos após a entrega da Vasco da Gama, ainda não tinha emitido
o Programa de Manutenção, o Planeamento do Ciclo e a Lista de
Objetos de Manutenção, desta classe de navios. Nessa altura estavam também por definir as atividades da Manutenção do 2.º e 3.º
escalões. Tal como referido as atividades do 1.º escalão eram do
conhecimento dos navios só que toda a documentação de suporte
(CARMs105eFITs106) estavam escritos em língua inglesa. Mais uma
vez recaiu sobre o pessoal de bordo muito do trabalho de tradução
destes documentos.
A Base Naval de Lisboa também não se preparou atempadamente
para receber os navios. Os cais de atracação não estavam capacitados para fornecer energia elétrica com qualidade a estas fragatas. Tal implicou que estes navios, quando atracados na BNL
continuassem com energia de bordo, sobrecarregando as horas de
funcionamento dos geradores e obrigando à antecipação das ações
de manutenção destes equipamentos.

105

Cartas de Manutenção.

106

Fichas de Trabalho.
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2.4.6. Conclusão
Passados 25 anos da entrega das Fragatas da Classe Vasco da
Gama, que expetativas, que desafios e que surpresas permanecem na
nossa memória?
Tendo presente o distanciamento de um quarto de século, as expetativas não sendo claras passavam essencialmente pelo salto tecnológico nos sistemas e equipamentos, pela melhoria das condições de
habitabilidade, pela perspetiva de novas missões, em suma pela novidade. No final da comissão, creio que para cada elemento das primeiras
guarnições, as expetativas foram largamente ultrapassadas, tendo sido
uma experiência memorável para a vida.
Creio que será de toda a justiça referir que relativamente a metas,
a participação no BOST, deixando claramente uma imagem positiva da
Marinha, foi sem margem para dúvidas o maior desafio ultrapassado
pelas guarnições.
A surpresa mais marcante foi o surgimento de uma nova mentalidade, com alterações significativas na atitude e no comportamento do
pessoal e implicações muito positivas na Organização. Como Chefe de
Serviço de Eletrotecnia foi uma grande honra liderar um grupo de homens, que demonstraram ser excelentes marinheiros, de elevada qualidade técnica e que com entusiasmo, dedicação, responsabilidade e um
grande espírito de missão, lograram vencer as dificuldades que foram
aparecendo ao longo da comissão.

2.5. Conclusões
A integração das fragatas da classe Vasco da Gama na Marinha
Portuguesa foi um sucesso.
A Marinha dedicou especial atenção a este programa tendo empenhado muitos recursos da área da formação e atribuído uma prioridade
elevada à componente do treino e avaliação. A frequência, pelas guarnições das fragatas, do BOST – Basic Operational Sea Training, no
Reino Unido, constituiu o ponto mais alto deste processo.
O resultado alcançado foi surpreendente. O navio passou a ser olhado de forma integrada, o trabalho de equipa sobrepôs-se ao individual,
as interdependências departamentais começaram a ser percecionadas e
as prioridades do comando a orientar a tomada de decisão. Mudaram-se
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atitudes e comportamentos e as guarnições estavam orgulhosas do seu
grau de profissionalismo.
A Limitação de Avarias passou a ser encarada como uma responsabilidade coletiva e o treino e avaliação, a prevenção e segurança entraram na rotina do dia-a-dia.
O “desenrascanço”, tão típico da nossa cultura, deu lugar a procedimentos estruturados e documentados.
Estes procedimentos, na sua maior parte, foram produzidos pelo
pessoal de bordo. Esta foi sem dúvida a atividade mais exigente que
recaiu sobre as primeiras guarnições. Juntamente com a necessidade
de produzir os conteúdos dos procedimentos, apareciam outras
solicitações, vindas de todo o lado. Esta realidade atingiu o seu auge
durante a frequência do BOST.
As novidades tecnológicas na área do Departamento de Propulsão
e Energia foram várias, sendo as mais significativas as seguintes: a sala
de comando da plataforma (MCR) que através do NAUTOS permite
controlar e monitorizar a maioria dos sistemas da plataforma, as
turbinas a gás, a existência de duas centrais elétricas independentes, a
cidadela, o sistema de tratamento de efluentes, os módulos de ventilação
e ar condicionado, a contentorização dos motores, a distribuição
redundante de cablagem elétrica e rede de dados e os sistemas de apoio
ao helicóptero.
Poder-se-ia pensar que tal panóplia de novos sistemas fosse
um fator crítico na receção dos navios. Tal não se verificou porque a
preparação e integração do pessoal foi bem realizada, tanto nas Escolas
de Formação da Marinha, como na Alemanha, através da frequência
dos cursos nos fabricantes e da formação “on job”, durante as provas a
cais e as provas de mar.
A Manutenção dos sistemas e equipamentos foi também
facilmente assimilada. Para tal contribuiu a estrutura do SGM, sistema
que já vigorava na Marinha desde a década de 80. O pessoal estava
familiarizado com o sistema e, estando a documentação de suporte
conforme ao SGM, a sua perceção ficou muito facilitada.
As fragatas da classe Vasco da Gama passaram a ombrear com os
restantes navios da NATO. Os padrões de prontidão e operacionalidade
atingiram níveis semelhantes, mesmo iguais, aos existentes nas
marinhas de referência. Tal reconhecimento fez com que o comando
da STANAVFORLANT também fosse atribuído à Marinha Portuguesa.
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As melhorias evidenciadas não se restringiram às fragatas da classe
Vasco da Gama. Toda a esquadra veio a beneficiar do trabalho realizado
e assimilou as boas práticas entretanto desenvolvidas e testadas.
O treino e avaliação transformaram-se numa atividade de rotina e a
“certificação” dos navios e guarnições passou a ser uma realidade.
Os progressos efetuados não se limitaram à componente
operacional. Podemos concluir que toda a Marinha evoluiu com a
entrada ao serviço das fragatas da classe Vasco da Gama. Uns mais
que outros, é verdade, com “velocidades” por vezes assimétricas, mas
sempre no sentido da melhoria. As Escolas de Formação da Marinha
alteraram programas e cursos, a Base Naval de Lisboa (BNL) melhorou
substancialmente as suas infraestruturas e os uniformes foram
atualizados e muito melhorados. Claro que seria redutor só falar nestas
áreas, mas elas exemplificam o que se pretende concluir.
Uma nova mentalidade surgiu na Marinha com a entrada ao
serviço das fragatas da classe Vasco da Gama. Os novos programas
de aquisição de navios foram influenciados pela cultura anteriormente
adquirida e as guarnições viram suavizada a sua integração, “herdando”
grande parte do normativo produzido pelas guarnições das fragatas da
classe Vasco da Gama.
Os projetos, mesmo os bem-sucedidos, contêm atividades
fracassadas. Este processo de integração não fugiu à regra e também
enfrentou situações desajustadas. Tais situações devem ser vistas com
sentido crítico positivo, e à distância, olhadas como lições aprendidas.
No conteúdo deste artigo surgem algumas referências deste tipo, que
merecem um olhar atento, tendo em vista não cometer os mesmos erros
no futuro.
Ao encerrar o artigo gostaria de relevar a atitude do pessoal das
primeiras guarnições das fragatas da classe Vasco da Gama, sem a qual,
teria sido impossível “Levar a carta a Garcia”.
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3. DEPARTAMENTO DE ARMAS E ELETRÓNICA
O salto tecnológico e a abordagem da Marinha
3.1. O aumento ao efetivo das fragatas da classe Vasco da Gama
(VDG) constituiu, no âmbito do Departamento de Armas e Eletrónica
(DAE), um ponto de decisão marcante na formação, cultura e preparação dos militares que tiveram a coragem de fazer parte das primeiras
guarnições. Primeiro porque obrigava a uma dedicação exigente na
formação, segundo porque se abriram portas a um voluntarismo e disponibilidade para comissões mais prolongadas e, finalmente, a uma
abordagem diferente no desempenho e prestação a bordo dos técnicos
especialistas nas diferentes áreas. Desde logo se assumiu uma estrutura organizacional que atribuía ao departamento responsabilidades,
não só nas áreas tradicionais da eletrónica, mas também nas anteriormente da exclusividade dos serviços de Artilharia, Armas Submarinas
e Comunicações. A gestão desta nova organização, que já tinha raízes
nas unidades da classe João Belo, recaiu nos oficiais da classe de
Marinha, com especialização em eletrotecnia. Afigura-se importante
sublinhar, desde já, que a Marinha se preparou muito bem para este
desafio.
3.2. A estrutura do DAE, contemplando uma lotação de 29 militares (01 OF SUP, 02 SALT, 16 SSALT e 10 Praças (cabos)), compreendia o Serviço de Armas e o Serviço de Eletrónica, subdivididos em
cinco e seis secções, respetivamente: Artilharia de 100mm, Nato Seasparrow Missile System (NSSMS), Harpoon, Phalanx, Dual Diretor
Weapons Control System (DDWCS) e Radar MW08; e Comunicações,
Radar DA08, Sistemas de Navegação, Sistemas Anti-Submarinos
(A/S), Comando e Controlo (STACOS107), Comunicações Internas e
Guerra Eletrónica. À exceção da Artilharia de 100mm e das Comunicações (parcialmente), as restantes áreas representavam a introdução
na Marinha de novos equipamentos e sistemas.

94

Signaal Tactical Command System
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Os radares do sistema de combate (de baixo para cima): STIR, DAO8, MW08

3.3. O processo de seleção e designação de militares para preenchimento dos cargos do DAE foi concluído com muita antecedência, tendo
em consideração a necessidade de formação do pessoal, alguma da qual
ultrapassava um ano. Foi dada particular atenção ao histórico dos militares, com particular atenção à experiência anterior e à proficiência em língua inglesa. Curiosamente ficou de fora do DAE o artífice do NAUTOS,
tendo sido colocado na dependência do Departamento de Propulsão e
Energia. Alguns dos técnicos foram movimentados na fase de montagem
de equipamentos e sistemas, o que lhes permitiu uma consolidação da
formação. No entanto, a maioria foi colocada na missão cerca de dois
meses antes da entrega do navio para acompanhar as provas de mar e a
entrega definitiva. De igual modo, sublinha-se que a Marinha construiu
uma base sólida de sustentação em quase todas as áreas através da formação de técnicos militares e civis colocados nas direções técnicas e no
Arsenal do Alfeite (AA), bem como na aquisição de bancos de ensaios
para alguns sistemas, em particular para os de fabrico da empresa holandesa Signaal108, facto que se revelou extraordinariamente importante. A
tarefa inicial não foi simples, nem tão fácil como se esperaria, depois de
um investimento avultado na preparação. Com efeito, alguns dos equipamentos e sistemas revelaram-se demasiado complexos, designadamente
108

Hollandse Signaalapparaten B.V., entretanto renomeada para Thomson-CSF Signaal, atualmente Thales Nederland B.V.
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o DDWCS, o MW08 e a Guerra Eletrónica, facto que obrigava a constantes intervenções dos fabricantes, em particular no período de garantia, e
que se repetiriam ao longo dos anos de vida destas unidades.
3.4. Uma alteração que revolucionou, em certa medida, a cultura do
estar embarcado e que ao longo dos anos se disseminou por toda a esquadra, foi a organização do navio para ação envolvendo todos os militares,
independentemente da sua área funcional específica, para as situações
correspondentes a condições de prontidão mais elevadas ou estado de
equipamentos e sistemas cuja resposta era mais exigente. Assim, foi-se
implementando o conceito de uma maior proximidade entre o operador
de sistemas ou equipamentos e o técnico responsável pela sua manutenção, no sentido de se obter uma exploração com o máximo de rendimento, bem como uma maior celeridade na resolução de anomalias ou avarias
que ocorressem durante períodos específicos do seu emprego, tais como
exercícios ou operação corrente em que o navio era responsável pela condução de uma determinada tarefa. De igual modo, e a fim de garantir uma
permanente monitorização dos sistemas e equipamentos da responsabilidade departamental, foram criados, no âmbito da organização para ação,
os cargos de sargento e praça de quarto ao DAE.
3.5. A participação no OST109 constituiu o primeiro grande desafio
da organização para ação edificada para o departamento, cuja primeira
presença do NRP Vasco da Gama, por ter sido a primeira unidade a completar este treino, revelou um caminho complexo a percorrer, decorrente
da necessidade de integrar uma estrutura técnica em todas as condições
para combate. Com efeito, desde a preparação do navio para a largada,
em que o DAE efetuava os testes técnicos (DSOT’s110), através da instalação dos programas de software nos sistemas, da avaliação das condições técnicas dos equipamentos, sendo posteriormente entregues ao
Departamento de Operações, cujo pessoal operador executava os testes
operacionais padrão (SOC’s111), sendo acompanhado em todo o processo
pelos técnicos responsáveis em cada uma das áreas. Esta aproximação
do técnico ao utilizador traduziu uma nova forma de entendimento re109

Operational Sea Training, realizado no Reino Unido.

110

Daily System Operability Test

111

Standard Operating Procedures
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lativamente à melhor exploração do sistema/equipamento. Finalmente,
e antes da largada, os chefes de departamento efetuavam o briefing ao
comandante, dando conta do ponto de situação do navio, bem como das
limitações identificadas do ponto de vista técnico e operacional, e dando
uma previsão de recuperação ou indisponibilidade.
3.6. Os sistemas de armas, em particular dos misseis superfície-superfície (Harpoon), de superfície-ar (NSSMS), os torpedos MK46 e as
armas com maior sofisticação, como o Phalanx, apresentavam uma necessidade de estabelecimento de medidas de segurança acrescidas para
o seu manuseamento ou para intervenção rápida, em caso de derrame de
combustível, casos do Otto Fuel (torpedos MK46) e JP10 (Harpoon),
que obrigava a treino de equipas de descontaminação e estabelecimento
de medidas de controlo das zonas afetadas. Na situação de navio a navegar, na sequência da satisfação dos padrões de prontidão para o combate,
tornou-se indispensável proceder a fainas de carregamento dos sistemas
de armas anti-submarino (torpedos) e antimíssil (Phalanx e SRBOC) por
equipas muito treinadas, no sentido de cumprirem os tempos de carregamento padrão (bogey time) extraordinariamente apertados, exemplo:
SRBOC112 inferior a 1 minuto, Phalanx em menos de 8 minutos (600
munições) e um torpedo em 10 minutos.

Armamento: Míssil “Seasparrow” e Peça “Phalanx”
112

Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures Chaff and Decoy Launching System,
sistema de lançamento de engodos usado principalmente para defesa antimíssil.
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Armamento: Míssil “Harpon”

3.7. Entre os diferentes equipamentos e sistemas instalados afigura-se fundamental referir o Sistema Integrado de Controlo de Comunicações (SICC), de conceção nacional (EID113) que apesar de não
ser novidade na Marinha, uma vez que já se encontrava a bordo das
fragatas da classe João Belo e de algumas corvetas, já dispunha de uma
modernização, o que permitiu transformar os navios desta classe numa
verdadeira montra itinerante da tecnologia nacional na área das comunicações, e a realidade provou isso mesmo, porque passados 25 anos,
muitas marinhas possuem os SICC’s a bordo das suas unidades.
3.8. Outra das renovações tecnológicas embarcadas foi a configuração do sistema de combate, através da integração da informação de
todos os sistemas e equipamentos num único computador (STACOS) que
revolucionou por completo a condução das operações, não só a nível de
operação propriamente dita, no âmbito do utilizador, mas também a
nível da abordagem às técnicas, táticas e procedimentos (TTP’s), acom113

Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, S.A.
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panhando e, em alguns casos, ultrapassando o existente nas marinhas
ocidentais. No entanto, a integração de todos os sistemas foi um trabalho complexo, pelo que o consórcio teve que desenvolver um sistema
capaz de efetuar o interface de equipamentos e sistemas não pertencentes à Signaal com o STACOS, razão pela qual foram instalados os
MICE/DAIL, sistemas que realizavam a integração entre os diferentes
sistemas com a troca de dados através de uma rede local de elevada
resiliência. Mais tarde, devido a obsolescência, foi necessário substituir este sistema por outro desenhado e instalado pela empresa nacional
“Critical Software”.
3.9. Embora se reconheça o esforço do Ramo no sentido de preparar as guarnições com a formação adequada nas áreas da manutenção, a
maioria da qual em cursos do fabricante, os elementos chaves responsáveis pelos sistemas, e que assistiram inclusive à sua instalação, foram
obrigados a um estudo e acompanhamento de muito perto da sua exploração operacional, no sentido de alargarem o seu conhecimento, interpretando a resposta do equipamento, para além de sinais eletrónicos,
resultante de ações específicas de troubleshooting. No primeiro dia de
navegação, após a cerimónia oficial de entrega de cada uma das unidades,
os militares pertencentes ao DAE estavam prontos a assumirem a supervisão técnica dos sistemas e equipamentos sob a sua responsabilidade
3.10. Hoje, 25 anos depois, as fragatas da classe Vasco da Gama
mantêm um estatuto de excelentes plataformas, mas no que diz respeito
aos sistemas e equipamentos da área de Comando e Controlo e Armas,
não acompanharam a corrida da modernização face à evolução tecnológica registada. Assim, não sendo sujeitos a uma modernização114, a
sua obsolescência conduzirá a um fim de ciclo operacional de navio
combatente a curto/médio prazo. No entanto, e mesmo nessa circunstância, estarão ainda disponíveis para operações de menor intensidade
e para a formação de futuros marinheiros, sem deixar de que a espaços
cumpram a sua missão como navios referência da Marinha Portuguesa
que alteraram completamente a cultura de saber andar no mar.

114

MLU – Mid Life Upgrade
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4. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
4.1. Introdução
Escrever sobre factos passados há vinte e cinco anos é tarefa ingrata, porque é simultaneamente complicada e simples; complicada
por requerer a identificação das ações que lhes estiveram subjacentes
e simples porque o que não for relembrado não era realmente relevante para se estabelecer o que mudou, fim último deste trabalho.
Para a elaboração da parte respeitante ao Departamento de Logística e ao Serviço de Abastecimento contei com os contributos prestados pelo CMG AN Soares Barata e pelo CMG AN Alegre Branco,
primeiros Chefes do Departamento de Logística do N.R.P. Álvares
Cabral e N.R.P. Corte Real, respetivamente, e pelos CALM AN Silva
Ramalheira, CMG AN Mondego Prata e CMG AN Fernandes Rebelo,
1.º Chefes do Serviço de Abastecimento do N.R.P. Vasco da Gama,
N.R.P. Álvares Cabral e N.R.P. Corte Real, respetivamente.
Para elaboração da parte respeitante ao Serviço de Saúde baseei-me na leitura do artigo “Emergência Médica nas Fragatas da Classe
Vasco da Gama, da autoria do CFR MN Casqueiro de Sampaio, 1.º Chefe do Serviço de Saúde do N.R.P. Álvares Cabral, publicado nos Anais
do Clube Militar Naval, Vol. CXXII, janeiro a março 1992, pg.23-28.
Contei, também, com os contributos do Dr. Júlio Carvalhal, 1.º Chefe
de Serviço de Saúde do N.R.P. Vasco da Gama.
A todos agradeço a colaboração prestada.

4.2. O Departamento
A estrutura do Departamento de Logística, chefiado por um
Capitão-Tenente de Administração Naval, compreendia o Serviço de
Abastecimento e o Serviço de Saúde, chefiados, respetivamente, por
um 1.º Tenente de Administração Naval e por um 1.º Tenente Médico
Naval.
De acordo com a lotação normal provisória, fixada na Portaria
de 22 de janeiro de 1991, publicada na Ordem da Armada (OA1) nº 6
de 6 de fevereiro, o Departamento dispunha de 30 militares (1 oficial
superior, 2 oficiais subalternos, 3 sargentos e 24 praças).
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O Chefe do Serviço de Abastecimento era, por inerência, Oficial
Diretor da Cantina e Secretário-Tesoureiro do Conselho Administrativo.
O Chefe do Departamento (Número de Bordo 4001), além de ser
por inerência Vogal do Conselho Administrativo, desempenhava as funções de Adjunto do Oficial Imediato para o Pessoal, pelo que tinha na
sua dependência direta a Secretaria do Navio, cuja lotação compreendia
um Cabo Artilheiro (Número de Bordo 4401) e um 1.º Marinheiro de
Abastecimento (Número de Bordo 4402).
Em última análise, pode afirmar-se que o Departamento era responsável perante o Comando pela gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros colocados ao dispor do navio pela Marinha.

4.3. O Serviço de Abastecimento
O Serviço de Abastecimento manteve as suas atribuições tradicionais, isto é, no essencial o seguinte:
• Aprovisionar, armazenar e fornecer todos os materiais necessários à vida de bordo (fardamento, ferramentas, géneros alimentares, impressos, material de escritório, material de limpeza, palamenta, sobressalentes, etc.);
• Preparar, confecionar e fornecer alimentação de acordo com as
tabelas de ementas, superiormente aprovadas;
• Adquirir, armazenar e fornecer, contra reembolso, os artigos de
natureza particular aos elementos da guarnição, através da Cantina.
4.3.1. Organização
O Serviço de Abastecimento compreendia as seguintes secções e
subsecções:
• Secção de Material, com as subsecções de Paióis Gerais, Fardamento e Pequeno Equipamento, de Gestão de Existências e de
Registo Histórico de Movimentos de Material;
• Secção de Alimentação e Alojamentos, com as subsecções de
Alojamentos do Comandante, de Alojamentos dos Oficiais, de
Alojamentos dos Sargentos, do Refeitório das Praças, da Cozinha e Preparação de Alimentos, e da Padaria;
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• Secção Geral, com as subsecções da Barbearia e da Lavandaria.
• Secção da Cantina.

Figura 1 - A Cozinha

4.3.2. - Pessoal
A lotação normal provisória, acima referida, previa que, para além
do Chefe de Serviço (Número de Bordo 4101), a lotação do Serviço de
Abastecimento fosse constituída pelos seguintes 24 militares:
a) Da classe de Abastecimento:
• 1 Sargento (Número de Bordo 4102);
• 2 Cabos (Número de Bordo 4106 e 4301);
• 4 Primeiros Marinheiros (Números de Bordo 4103, 4104,
4107 e 4302);
• 1 Grumete (Número de Bordo 4105).
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b) Da classe da Taifa:
• 1 Sargento (Número de Bordo 4108);
• 2 Cabos (Números de Bordo 4109 e 4110) e 2 Primeiros Marinheiros (Números de Bordo 4111 e 4112) da subclasse de
cozinheiros;
• 1 Primeiro Marinheiro (Número de Bordo 4113) e 1 Grumete
(Número de Bordo 4114) da subclasse de padeiros;
• 1 Cabo (Número de Bordo 4115), 6 Primeiros Marinheiros
(Números de Bordo 4117 a 4122) e 2 Grumetes (Números de
Bordo 4116 e 4123) da subclasse de despenseiros.
Neste âmbito, não pode deixar de se assinalar, tendo em conta os
impactos que deles resultaram, os seguintes factos relevantes:
• Não se concretizou a intenção, inicialmente prevista, de apenas atribuir ao pessoal da Taifa, face ao seu reduzido número,
funções exclusivas da sua especialidade, pelo que continuaram
a participar nos postos e graus de prontidão, nomeadamente na
área da emergência médica;
• Não foram atribuídos ao Serviço de Abastecimento quaisquer
praças para servirem como impedidos nas câmaras de oficiais e
sargentos nem, tão pouco, rancheiros na cozinha, no pressuposto
de que a Direção de Abastecimento passaria a fornecer os géneros pré-preparados.
A Marinha viria a corrigir a insuficiência em pessoal da classe da
Taifa, decorrente das circunstâncias acima apontadas, através da atribuição de mais 4 Grumetes da subclasse de despenseiros, aquando da
fixação da lotação normal, completa e definitiva, efetuada pela Portaria
de 23 de agosto de 1993, publicada na OA1 nº 38 de 15 de setembro.
4.3.3. Instalações
As instalações do Serviço de Abastecimento devem ser, a todos
os níveis (alojamentos, câmaras de oficiais e sargentos, copas, cozinha,
câmaras frigoríficas, padaria, refeitórios, paióis, secretarias etc.), consideradas de excelente qualidade.
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Figura 2 - Um Paiol de Géneros

A capacidade de armazenagem de mantimentos secos e frescos
cresceu muito significativamente em relação aos meios semelhantes
anteriores, atingindo as cerca de 33 toneladas, o que permitia uma autonomia próxima dos 90 dias.
A capacidade de armazenagem em ambiente refrigerado e congelado, que era de cerca de 80 m3, estava distribuída pelas câmaras para
carne (-20º), para peixe (-18º), para pão (4º), para bebidas (4º), para
vegetais (4º) e uma para serviço diário.
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Inicialmente foram instalados, por exigência da Marinha, tanques
de vinho em aço inoxidável com uma capacidade para 4500 litros, que
mais tarde foram postos fora de operação, tendo o vinho a granel sido
substituído por vinho embalado, os tanques retirados e o compartimento dotado de prateleiras onde se armazenavam as embalagens “tetra
pak” do vinho e do leite.
Os sobressalentes de bordo (para 60 a 90 dias), bem como o restante material, encontravam-se armazenados em 23 paióis.

4.4. O Serviço de Saúde
O Serviço de Saúde tem como atribuição, para além da prestação dos cuidados primários de saúde, a emergência médica necessária à
prestação de socorro em situações traumáticas resultantes de acidentes
ou, em última análise, de ações de combate.
Para tanto, o Serviço de Saúde deve ter a preparação técnica, quer
em termos de pessoal, quer em termos de material, à aplicação das terapêuticas indispensáveis à sobrevivência dos elementos da guarnição
traumatizados.

4.4.1. Organização
A organização do Serviço de Saúde obedeceu, não só às conclusões do trabalho desenvolvido pelo núcleo de saúde do Grupo de Trabalho para a Integração das Fragatas da Classe “Vasco da Gama”, mas
também aos ensinamentos colhidos durante a participação do N.R.P.
Vasco da Gama no Damage Control II, realizado em Neustadt, República Federal da Alemanha (RFA), , de 11 a 15 de março de 1991 e, posteriormente, no Basic Operational Sea Training, realizado em Portland,
Reino Unido, entre 2 de setembro e 10 de outubro do mesmo ano.
O Serviço de Saúde compreendia, como única secção, a Secção da
Enfermaria.
4.4.2. Pessoal
A lotação normal do Serviço de Saúde previa a existência de um
oficial subalterno da classe de médicos navais (Número de Bordo 4201)
e um sargento da classe de enfermeiros (Número de Bordo 4202).
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Porém, no âmbito da emergência médica inerente às condições de
prontidão para combate, faina geral, postos de reabastecimento, postos de emergência, operação de helicópteros ou manobra de homem
ao mar, o Serviço de Saúde era reforçado com o seguinte pessoal, que
ficava na sua dependência técnica:
• Oito praças da classe da taifa, habilitados com o Curso de Socorrismo Avançado da Escola de Serviço de Saúde Militar, aptos
para colaborarem em tarefas auxiliares de enfermagem;
• As praças pertencentes aos destacamentos de limitação de avarias e brigadas NBQ, habilitadas com o Curso Elementar de Socorrismo;
• As praças da classe de manobra e da classe de condutores de
máquinas das guarnições da semirrígida ou do bote, na situação
de homem ao mar, também habilitados com o Curso Elementar
de Socorrismo da Marinha;
• Três praças da classe de comunicações para atuarem como telefonistas (2), operando os meios de comunicação alternativos, e
mensageiro.
4.4.3. - Instalações
O Serviço de Saúde das fragatas da classe “Vasco da Gama” ficou
dotado com as seguintes instalações:

Figura 3 - A Enfermaria
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• Enfermaria principal, com 4 camas, sala de consultas, sala de
cirurgia e tratamentos e sanitários com banheira de imersão;
• Enfermaria de combate avante com 8 camas e 1 armário de material médico;
• Enfermaria de combate a ré, com 2 armários de material médico;
• Paiol da enfermaria;
• Caixas de primeiros socorros (14) distribuídas pelo navio.
Para reforço da capacidade existente ou em casos de impossibilidade de utilização, por força de danos causados ou motivos de segurança relativos à sobrevivência do navio, de algumas ou mesmo de todas
as instalações acima referidas, existiam preparados para servirem de
enfermarias alternativas os seguintes espaços:
• Câmara de oficiais;
• Câmara de sargentos;
• Refeitório de praças nº 2;
• Hangar dos helicópteros.

Figura 4 - O Refeitório das Praças
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4.5. O Armamento
Tendo em conta o disposto no nº 1 do art.º 1 do Decreto-Lei n.º
245/87 de 17 de junho, no qual se determinava a criação “na direta dependência do Chefe do Estado-Maior da Armada de uma missão com a especial incumbência de proceder à gestão técnica do contrato de construção
de três fragatas antissubmarinas e de acionar os assuntos com diretas implicações naquele contrato, nomeadamente no que se refere a material,
nacional ou de proveniência estrangeira, a fornecer pelo Estado Português”, competiu à Missão para a Construção das Fragatas da Classe Vasco da Gama (MFVG) as tarefas conducentes ao armamento dos navios.
Neste âmbito, foi particularmente relevante o papel desempenhado
pelas delegações da MFVG na RFA, sediada primeiro em Hamburgo e
em Kiel depois, e nos Estados Unidos da América (EUA), sediada em
Washington, às quais competiu, de acordo com o estipulado no nº 1
do art.º 2.º do mesmo diploma, “o direto acompanhamento das ações
decorrentes da execução do programa de construção e a ligação com os
contratantes nele envolvidos”.
Os lotes de bordo do material nacional da corrente de abastecimento da Direção de Abastecimento (fardamento e pequeno equipamento,
material de expediente e impressos, material de limpeza, palamenta,
etc.) foram por aquela preparados e expedidos para a missão na RFA
a fim de serem entregues aos navios; aquela Direção foi igualmente
responsável pelo abastecimento dos géneros secos, enviados de Lisboa,
e os géneros congelados e frescos fornecidos localmente por uma firma
portuguesa contratada para o efeito.
Também a Direção Geral de Material Naval, através das suas direções técnicas, procedeu ao envio do material das correntes de abastecimento respetivas para os navios, o mesmo acontecendo com o Instituto
Hidrográfico.
Quanto ao material de proveniência estrangeira, competiu à delegação nos EUA a receção, conferência e formação dos lotes de terra, expedidos para a Direção de Abastecimento, e de bordo, expedidos
para a delegação na RFA a fim de serem entregues aos navios, dos sobressalentes, consumíveis e ferramentas especiais dos equipamentos de
origem americana e canadiana, enquanto à delegação na RFA coube a
receção, conferência e formação dos lotes de terra, expedidos para a
Direção de Abastecimento, e dos lotes de bordo a entregar aos navios,
do material de idêntica natureza, mas de origem europeia.
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A receção (conferência e arrumação a bordo) por parte dos navios
foi assegurada por uma equipa de pessoal do Serviço de Abastecimento – 1 Sargento, 1 Cabo e 3 Primeiros Marinheiros, coordenados pelo
respetivo Chefe de Serviço – que com uma antecedência de cerca de
quatro meses sobre a data de entrega dos navios à Marinha foi destacada para a Delegação na RFA.
Por último, resta salientar a eficiência e eficácia com que decorreu
o armamento das fragatas da classe Vasco da Gama, podendo afirmarse que quando os navios largaram do cais para cumprir a sua primeira
missão ao serviço da Marinha iam apetrechados com todo o material
previsto, exceção feita ao triturador e compactador de lixo, novidade
nos nossos navios, mas que não funcionava, não por avaria, mas por
má conceção face ao tipo de lixo a triturar, fundamentalmente orgânico.

4.6. O Abastecimento
Desde bastante cedo, quando ainda o navio era conduzido por pessoal do estaleiro, os elementos indigitados para a guarnição da Vasco
da Gama, que se encontravam destacados na delegação na RFA, tinham constatado duas circunstâncias muitos especiais e alertado quem
na Marinha delas devia tomar conhecimento:
• A limpeza dos interiores (alojamentos, câmaras, copas, compartimentos, corredores, cozinhas, refeitórios, sanitários, etc.) e a
lavagem das palamentas do rancho era efetuada usando utensílios (esfregonas, pás, vassouras, etc.) e, principalmente, produtos
(detergentes biodegradáveis), que não encontravam correspondência nos então existentes na corrente de abastecimento da Direção de Abastecimento;
• A alimentação era confecionada utilizando, em elevada percentagem, géneros (carnes, peixes, etc.) pré-preparados e, muitas
vezes, como no caso dos legumes, pré-cozinhados.
A primeira circunstância conduziu a que, do material constante da
tabela trimestral de produtos de limpeza, os navios apenas tenham utilizado os utensílios e produtos destinados à limpeza dos exteriores, vulgo
baldeação, enquanto os produtos adequados à limpeza de interiores não
foram integrados na corrente de abastecimento. Não obstante, enquanto
isso não aconteceu, o seu fornecimento foi garantido por aquisição direta no mercado local.
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A segunda circunstância constituía um problema ainda não totalmente resolvido na nossa Marinha, apesar de a Direção de Abastecimento ter começado a introduzir na corrente de abastecimento, a partir
de 1983, um conjunto de produtos vegetais liofilizados (alhos, cebolas,
favas, ervilhas) e congelados (batata para fritar, cenouras) e peixes amanhados, que apenas podiam ser requisitados pelas fragatas da classe
Comandante João Belo, quando integravam a STANAVFORLANT.
Na verdade, estava ainda por fazer a introdução na corrente de
abastecimento de géneros pré-preparados, na sequência de um trabalho
de adequação das ementas da tabela trimestral, e respetivas capitações,
às necessidades decorrentes da não existência de pessoal das guarnições
detalhado para fazer a preparação dos géneros (rancheiros), tarefa que
só viria a ser concluída bastante mais tarde.
Por último, é apropriada uma referência aos ensinamentos colhidos durante a frequência do Basic Operational Sea Training, que foram
basicamente os seguintes:
• Garantir a permanente higienização de todos os locais de armazenagem, preparação, confeção e distribuição de géneros alimentares;
• Intensificar o ensino, e as boas práticas, de higiene e segurança
alimentar;
• Promover a adequada conservação dos produtos alimentares armazenados (fiambre, queijo, etc.) nos frigoríficos domésticos,
através da utilização de embalagens apropriadas (embalagens de
plástico com tampa e/ou sacos de plástico com fecho);
• Promover a utilização de “action meals”, que eram refeições ligeiras (sandes, leite ou sumos e fruta) distribuídas em pequenos
sacos de plástico ao pessoal que guarnecia os postos de combate;
• Substituir os utensílios em madeira (colheres, espátulas, tábuas
de cortar) por equivalentes em polietileno.

4.7. Conclusões
A decisão de aquisição de novos meios para substituição das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva, primeiro, e a decisão, tomada
posteriormente, de submeter as suas guarnições ao Basic Operational
Sea Training, realizado em Portland, Reino Unido, teve os seguintes
impactos principais:
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4.7.1. No âmbito do Abastecimento Naval
• Alteração das ementas da sua Tabela Trimestral de Ementas e
respetivas capitações;
• Generalização da utilização de “action meals”;
• Higienização permanente de todos os locais de armazenagem,
preparação, confeção e distribuição de géneros alimentares;
• Intensificação do ensino e das boas práticas de higiene e segurança alimentar;
• Introdução na corrente de abastecimento de géneros (carnes, peixes, legumes, etc.) pré-preparados;
• Introdução na corrente de abastecimento de utensílios e detergentes biodegradáveis adequados à limpeza dos interiores;
• Promoção da conservação dos produtos alimentares armazenados nos frigoríficos domésticos, através da utilização de embalagens apropriadas;
• Substituição do fornecimento de alguns utensílios de culinária
em madeira pelos seus equivalentes em polietileno.
4.7.2. No âmbito da Saúde Naval
a) Consciencialização pelas chefias da Marinha e, particularmente
pela generalidade dos oficiais, sargentos e praças da importância
da emergência médica a bordo das unidades navais;
b) Criação do grau de socorrista elementar, conferido após frequência do Curso Elementar de Socorrismo, entretanto implementado no âmbito da Marinha;
c) Criação do grau de socorrista avançado, conferido após frequência do Curso de Socorrismo Avançado da Escola do Serviço de
Saúde Militar;
d) Intensificação do ensino e, principalmente, intensificação e sofisticação do treino de emergência médica;
e)	Modernização dos Serviços de Saúde das unidades navais através do seu apetrechamento com os meios materiais necessários
à boa prática da emergência médica.
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CONCLUSÕES
Ao longo das linhas deste texto será possível avaliar o que foi e como
se desenvolveu o projecto de aquisição das novas fragatas, aquisição essa
que tinha como objectivo fundamental dotar a Marinha Portuguesa de
meios oceanicos com capacidades credíveis capazes de responder às necessidades nacionais e internacionais a que Portugal teria de responder.
Como foi afirmado atrás, na introdução, foi um projecto de bem
demorada gestação (iniciado em 1976) e que só foi possível ter execução tendo em conta uma conjuntura favorável de vários factores.
O primeiro foi sem dúvida o ambiente internacional que se vivia,
em plena “guerra fria” e que levou a que a NATO tivesse como um dos
objectivos principais a capacidade anti-submarina no Atlântico. Para
isso, muito convinha que Portugal, face à sua posição geográfica, fosse
dotado de meios com essa capacidade, quer na Marinha quer na Força
Aérea. E assim os países aliados se prestaram a colaborar no reequipamento da nossa Marinha, face a incapacidade própria de Portugal o
fazer, e contribuiram quer em equipamento quer em dinheiro para concretizar a aquisição das novas fragatas. E não foi um contributo menor
pois foi contabilizado em mais de metade do seu custo, o que certamente não teria ocorrido caso este programa de aquisição tivesse tido lugar
alguns anos mais tarde face às conhecidas alterações estratégicas dos
finais da década de 80.
O segundo fator resulta do ambiente político nacional de então e
do enorme interesse com que a estrutura de defesa acolheu este reequipamento. Aqui será de salientar o esforço sem paralelo que os vários
Ministros e Secretários de Estado da Defesa colocaram neste programa
num entendimento notável com os departamentos das finanças. Com
total disponibilidade, nunca se escusaram a encontros bilaterais com
os responsáveis da Defesa dos países aliados, quer em Lisboa ou deslocando-se às capitais daqueles países, ou ainda receber embaixadores
ou empresas fornecedoras ao memso tempo que se esforçavam por encontrar a solução que melhor satisfizesse tecnicamente e se enquadrasse
nas disponibilidades financeiras do Estado em inúmeras, e bem demoradas, reuniões com a estrutura da Marinha.
Como terceiro fator será de sublinhar a pertinácia e o sentido prático da Chefia da Marinha que conduziu, com o apoio da sua estrutura,
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a assessoria ao MDN de toda a negociação. E aqui devemos lembrar os
nomes dos ALM Sousa Leitão (até 1987) e ALM Andrade e Silva (1987
a 1991) que chefiaram a Marinha até à entrega da primeira fragata, que
com imenso entusiasmo e profunda cultura de Marinha nunca deixaram
desfalecer o programa.
E nestas conclusões será justo apontar:
• A capacidade dos estaleiros alemães que construiram 3 navios
integrando equipamentos das mais variadas origens. E na verdade os navios foram entregues, nas datas contratadas, com todos
os sistemas em funcionamento integrado, revelando uma enorme
capacidade de planeamento e projecto. E passados 25 anos, embora sejam conhecidas as patentes desactualizações, nomeadamente na electrónica, quem, menos conhecedor, entra nos navios
será difícil dar conta da sua idade face ao ar ambiente que se
respira e à qualidade bem patente dos materiais e construção;
• O esforço que a estrutura de Marinha colocou na preparação e
recepção dos navios. Desde os estudo no EMA, ao ensino nas
Escolas, à trabalho de planeamento na área do pessoal, na programação dos cursos e na disponibilização dos oficias, sargentos
e praças para a sua frequência, quer nas escolas da Armada quer
nos fabricantes de muitos dos sistemas e equipamentos e que permitiu um elevado grau de preparação do pessoal que integrou as
primeiras guarnições e dos formadores das escolas;
• Uma palavra de grande consideração e admiração a todos os
elementos que constituiram as primeiras guarnições dos navios
e que foram capazes de enfrentar, com êxito, o desafio de dar
vida a uma nova realidade na nossa Marinha. Tecnicamente bem
preparados, com disponibilidade para não seguir “o que era costume”, adaptando-se a uma nova forma de viver a bordo e de
operar um navio, conseguiram, em tempo relativamente curto,
colocar os novos navios ao nível operacional dos equivalentes
das marinhas aliadas mais desenvolvidas, o que foi aliás bem notado, e expresso, aquando das primeiras idas ao BOST e integrações na STANAVFORLANT. Uma palavra muito especial aos
Oficiais Imediatos, Macieira Fragoso, Oliveira Viegas e Almeida
Gonçalves que foram peças fundamentais de todo o processo.
Processo este que se iniciou no GT para integração das novas
fragatas com a preparação e feitura de uma nova organização,
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feita com a dificuldade acrescida de não haver conhecimento real
e fisíco do novo navio e que depois foi concretizado a partir da
entrega dos navios. Então, com um enorme sentido ético, ficaram bem demonstradas as suas qualidades humanas, técnicas, e
de liderança conseguindo a implantação da nova organização e
a coordenação entre Departamentos de forma a que o navio rapidamente se tornasse operacional, debalde todas as novidades
diárias que surgiam;
• Que valeu a pena todo o esforço inicial pois as guarnições que se
seguiram não deixaram cair o trabalho feito, antes pelo contrário o desenvolveram levando os navios a altos patamares de desempenho operacional. E foi esta nova realidade que acabou por
ser adotada por toda a Marinha. Foi a cultura operacional que se
modernizou, os conceitos de manutenção que se alteraram e muito se modificou na vivência a bordo (não será de esquecer que
nunca mais se viu a bordo um “lambaz” na limpeza ou um elemento da guarnição de quarto à ponte de boné!). De início estas
“novidades” foram vistas com alguma desconfiança, ou mesmo
criticadas, por alguns responsáveis na estrutura mas o certo é que
a modernização estava em curso e hoje a nossa Marinha já não
é o que era. As classes e especializações do pessoal, a alimentação a bordo, os uniformes, o treino e a avaliação operacional são
exemplos da mudança. Só não mudou o Marinheiro Português
que continua ser a mesma pessoa com as suas enormes qualidades e alguns defeitos!
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ANEXO A:
LISTAGEM DOS COMANDANTES
NRP VASCO DA GAMA
18/01/1991 CFR ORLANDO TEMES DE OLIVEIRA

27/05/1992

27/05/1992 CFR FERNANDO VARGAS DE MATOS

01/04/1996

01/04/1996 CFR JOSÉ CONDE BAGUINHO

30/07/1998

30/07/1998 CFR MANUEL ALMEIDA GONÇALVES

09/11/2000

09/11/2000 CFR JOSÉ PEREIRA DA CUNHA

09/10/2003

09/10/2003 CFR ALBERTO SILVESTRE CORREIA

18/09/2006

18/09/2006 CFR HENRIQUE GOUVEIA E MELO

12/09/2008

12/09/2008 CFR JOSÉ PESSOA ARROTEIA

30/09/2011

30/09/2011 CFR RICARDO FREITAS BRAZ

11/07/2014

11/07/2014 CFR ANTÓNIO NEVES RODRIGUES

20/07/2016

20/07/2016 CFR PEDRO CRUZ RAFAEL

******

NRP ALVARES CABRAL
24/05/1991 CFR JAIME MONTALVÃO E SILVA

08/10/1993

08/10/1993 CFR JOSÉ GUERREIRO BROU

18/03/1994

18/03/1994 CFR JOSÉ DE OLIVEIRA VIEGAS

16/09/1996

16/09/1996 CFR JOÃO DE CARVALHO ABREU

01/07/1999

01/07/1999 CFR ANTÓNIO BONIFÁCIO LOPES

27/05/2002

27/05/2002 CFR LUÍS CORREIA ANDRADE

22/03/2005

22/03/2005 CFR LUÍS SOUSA PEREIRA

23/10/2007

23/10/2007 CFR JORGE NOBRE DE SOUSA

07/06/2010

07/06/2010 CFR NUNO SOBRAL DOMINGUES

26/09/2013

26/09/2013 CFR ALEXANDRE GAMURÇA SERRANO

28/09/2015

28/09/2015 CFR PAULO GONÇALVES SIMÕES

*******

656

anais do clube militar naval

NRP CORTE REAL
22/11/1991

CFR HENRIQUE ALEXANDRE DA FONSECA 08/06/1994

08/06/1994

CFR FERNANDO MELO GOMES

14/11/1996

14/11/1996

CFR JOSÉ SALDANHA LOPES

22/10/1999

22/10/1999

CFR JOSÉ MONTEIRO MONTENEGRO

29/07/2002

29/07/2002

CFR ANTÓNIO MENDES CALADO

05/12/2005

05/12/2005

CFR JORGE NOVO PALMA

24/09/2007

24/09/2007

CFR ANTÓNIO GONÇALVES ALEXANDRE

23/04/2010

23/04/2010

CFR JOÃO SILVA PEREIRA

20/11/2012

20/11/2012

CFR NUNO CORTES LOPES

30/04/2015

Nota: desde 30/04/2015 com Encarregado de Comando

AS FRAGATAS da CLASSE VASCO DA GAMA
- Os NAVIOs QUE MUDaram A MARINHA

ANEXO B:
LISTAGEM DAS PRIMEIRAS
GUARNIÇÕES
NRP VASCO DA GAMA
NII

POSTO

CLASSE

NOME

36962

CFR

M

TEMES DE OLIVEIRA

291571

CTEN

M

MACIEIRA FRAGOSO

303972

CTEN

M

LUCRÉCIO CHAMBEL

304071

CTEN

M

MONTEIRO MONTENEGRO

90168

CTEN

AN

SILVA CASTRO

292671

CTEN

EMQ

GONÇALVES RIBEIRO

17475

1TEN

EMQ

GARCIA BELO

47576

1TEN

AN

SILVA RAMALHEIRA

214672

1TEN

SEE

FERREIRA DE OLIVEIRA

884562

1TEN

SEM

DOMINGUES CEGA

389877

1TEN

EMQ

RAMOS BORGES

388277

1TEN

M

ALMEIDA RUSSO

20578

1TEN

M

SOUSA PEREIRA

22079

1TEN

M

DORES ARESTA

20279

1TEN

M

VALE MATOS

20880

1TEN

M

SIMÕES MARQUES

22980

1TEN

M

MARQUES FERREIRA

22181

1TEN

M

SILVA RAMOS

10883

2TEN

MN

GUEDES CARVALHAL

10174

1SAR

ETI

REBOLA PEREIRA

284473

1SAR

ETA

ALVES VIANA

319375

1SAR

MQ

JESUS SILVA

101973

1SAR

MQ

RODRIGUES MARTINS

205177

1SAR

ETI

MARTINS LOBO

999563

1SAR

L

MOTA GOMES

657
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161177

1SAR

E

MACHADO MARQUES

90770

1SAR

T

NUNES DA SILVA

189164

1SAR

SE

ANTÓNIO MESQUITA

501581

1SAR

ETI

ANTUNES PAULINO

96074

1SAR

CM

CORDEIRO TEIXEIRA

503782

1SAR

ETC

MARQUES DOS SANTOS

500682

1SAR

MQ

LOPES DE OLIVEIRA

106379

1SAR

ETI

VIEIRA VICENTE

150164

1SAR

R

PEREIRA BERNARDES

64064

1SAR

CE

ANTÓNIO PEREIRA

250576

1SAR

CM

ABRUNHOSA PEREIRA

500783

1SAR

ETS

PEREIRA RIBEIRO

137682

1SAR

ETA

PEREIRA SEMEDO

500283

1SAR

ETC

PESTANA HENRIQUES

501283

1SAR

ETA

TORGA DIONÍSIO

500483

1SAR

ETI

MOTA DOS REIS

500384

1SAR

ETA

LOPES SEQUEIRA

355482

1SAR

ETS

MARQUES ALMEIDA

256080

1SAR

ETC

CALDEIRA SILVÉRIO

412181

1SAR

HE

ABREU DOS SANTOS

97873

2SAR

E

GONÇALVES PEREIRA

500281

2SAR

MQ

DUARTE MONTEIRO

501782

2SAR

MQ

OLIVEIRA NOGUEIRA

502982

2SAR

ETA

VIEIRA VELHINHO

501584

2SAR

ETI

GONÇALVES COSTA

48872

2SAR

M

SILVA MONTEIRO

120279

2SAR

CM

SANTOS NUNES

99673

2SAR

R

GONÇALVES SIMÕES

102972

2SAR

A

CONCHINHA MARTINS

77473

2SAR

R

LOURENÇO MARQUES

9473

2SAR

R

OLIVEIRA FREIRE

51965

2SAR

TF

MÁRIO RIBEIRO

402282

2SAR

ETI

FRANCO PEDRO

3373

CAB

L

PEREIRA NUNES

291274

CAB

L

RIBEIRO MARTINHO
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413081

CAB

A

TEIXEIRA CARNEIRO

413781

CAB

A

GONÇALVES BONITO

400582

CAB

A

FERREIRA RAMOS

401382

CAB

A

CATRAMELO MONTEIRO

401582

CAB

A

AUGUSTO BRANQUINHO

401682

CAB

A

LOURENÇO SALDANHA

400483

CAB

A

RAPOSO BATISTA

322781

CAB

A

PEREIRA NEVES

401483

CAB

A

RAMALHO FREIRE

403881

CAB

CM

SOARES DA COSTA

323981

CAB

CM

BASTOS PINHEIRO

240379

CAB

CM

REINAS CALDEIRA

409482

CAB

CM

CORREIA DA SILVA

405782

CAB

CM

REBELO DE OLIVEIRA

408382

CAB

CM

SILVA GOMES

340079

CAB

CRO

ROSA BATISTA

319378

CAB

CCT

GONÇALVES CARROLA

416982

CAB

E

GARCIA RODRIGUES

274980

CAB

E

ALCOFORADO DA GAMA

264481

CAB

E

CARLOS DA SILVA

417382

CAB

E

LOPES DIAS

114379

CAB

M

MARQUES PAIVA

103281

CAB

R

PENTIEIROS FEITEIRA

252681

CAB

R

GONÇALVES VIEIRA

419883

CAB

R

COSTA FERREIRA

419483

CAB

R

CAVACO DOS SANTOS

420683

CAB

R

BAGULHO DOROTEIA

419983

CAB

R

COSTA FERREIRA

420583

CAB

R

SILVA MONTEIRO

226979

CAB

R

SOARES VARELAS

422281

CAB

T

SECO FERNANDES

418584

CAB

T

ROSÁRIO CATARRINHO

90574

CAB

TFH

FERNANDO ARRAIS

428882

CAB

TFH

TEIXEIRA PIRES

186970

CAB

TFD

SILVA VILÃO
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660

anais do clube militar naval

208580

CAB

TFD

CARRILHO BRANCO

433883

CAB

TFP

CONCEIÇÃO SANTOS

901389

1MAR

A

ALVES VERÍSSIMO

901289

1MAR

A

GUIA DE OLIVEIRA

900889

1MAR

A

BRITO COSTA

901189

1MAR

A

LOPES MENINA

402685

1MAR

CM

MIRANDA NETO

403085

1MAR

CM

SILVA SANTOS

901989

1MAR

CM

LEITÃO MARTINS

902289

1MAR

CM

D’ABREU MOREIRA

142987

1MAR

CM

SANTA MOURA

302787

1MAR

CM

MARTINS PAIXÃO

903089

1MAR

CM

CALDINHO INVERNO

113987

1MAR

CM

PINTO FERREIRA

344887

1MAR

CM

MATOS PIMENTA

319687

1MAR

CM

ISMAEL CHRISTODOULOU

906988

1MAR

CM

ANTUNES SIMÃO

901889

1MAR

CM

HIGINO BERNARDO

902489

1MAR

CM

RODRIGUES BASTOS

902989

1MAR

CM

VIDAIS ROSA

404387

1MAR

CRO

GONÇALVES CORTES

900988

1MAR

CRO

TOMÉ DUARTE

331786

1MAR

CCT

SILVA GUERRA

907688

1MAR

CCT

NEVES FERREIRA

907889

1MAR

CCT

MARTINS LAMEIRO

905789

1MAR

CCT

LOURO MARQUES

907189

1MAR

CCT

SILVA FREITAS

406485

1MAR

CRO

PALMA ARVELOS

400887

1MAR

CRO

PAULO PEREIRA

405087

1MAR

CRO

COELHO SEGURO

908988

1MAR

CCT

SANTOS MORGADO

907989

1MAR

CCT

FRANCISCO OLIVEIRA

330085

1MAR

E

MENDES DUARTE

909589

1MAR

E

REIS BORGES

302587

1MAR

E

CATITA MARCHANTE
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335387

1MAR

E

GONÇALVES PEREIRA

910389

1MAR

E

CHAÍNHO PEREIRA

339087

1MAR

E

CARDOSO CORREIA

414885

1MAR

L

SILVA SERRANO

414585

1MAR

L

MARTINS BORREGO

415285

1MAR

L

ORVALHO COELHO

161184

1MAR

L

CUNHA DE LEMOS

407986

1MAR

L

MOTA FERREIRA

112087

1MAR

M

PIRES GALVÃO

912789

1MAR

M

MATEUS MARQUES

157087

1MAR

M

PIRES COSTA

913189

1MAR

M

PEREIRA PIRES

336885

1MAR

R

CARRILHO MESTRE

138685

1MAR

R

MARQUES DOS REIS

250487

1MAR

R

FERREIRA DE MATOS

155887

1MAR

R

PRATES COELHO

910789

1MAR

T

ROCHA HENRIQUES

101887

1MAR

T

LEAL ESPADA

207180

1MAR

TFD

SABINO LOBO

431883

1MAR

TFD

SILVA PEREIRA

109287

1MAR

TFH

PINTO CABAÇA

336287

1MAR

TFD

FERNANDES BATISTA

343287

1MAR

TFD

LEMOS DINIS

213287

1MAR

TFD

LOPES MARIANO

123187

1MAR

TFH

GUERREIRO ESTULANO

415485

1MAR

US

CRUZ FURTADO

100590

2GR

TFD

MOURA BERNARDINO

131090

1GR

M

DOURADO GONÇALVES

228190

2GR

L

DUARTE FERREIRA

144390

2GR

C

BRÁS GANHÃO

208990

2GR

C

CRUZ DE BARROS

240190

2GR

U

MARTINS DUARTE

217090

2GR

TFD

COSTA CORREIA

234290

2GR

TFP

SANTOS SILVA

661
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NRP ALVARES CABRAL
NII

POSTO

CLASSE

NOME

37362

CFR

M

MONTALVÃO E SILVA

56669

CTEN

M

OLIVEIRA VIEGAS

808772

CTEN

M

VARGAS DE MATOS

816073

CTEN

M

PEREIRA DA CUNHA

90568

CTEN

AN

SOARES BARATA

292771

CTEN

EMQ

LOPES DA COSTA

47376

1TEN

EMQ

LUZ RODRIGUES

10783

1TEN

MN

CASQUEIRO DE SAMPAIO

62976

1TEN

AN

MONDEGO PRATA

61668

1TEN

SEE

RAMOS MARECO

10666

1TEN

SEM

VALADAS GANHÃO

22179

1TEN

EMQ

MODAS DANIEL

23079

1TEN

M

VIEIRA PEREIRA

21178

1TEN

M

COELHO CÂNDIDO

21180

1TEN

M

DIONÍSIO VARELA

20080

1TEN

M

PINTO E LOBO

20981

1TEN

M

FONSECA RIBEIRO

24481

2TEN

M

ANTAS TÔRRE

20384

2TEN

M

VARELA PAIS

20086

GMAR

M

SILVA PEREIRA

256973

1SAR

ETS

NUNES ALMEIDA

179873

1SAR

MQ

PINHEIRO DO CARMO

183273

1SAR

E

CRUZ SANTOS

217065

1SAR

L

GOMES LOUREIRO

165177

1SAR

ETA

DINIS PIRES

31870

1SAR

ETA

SILVA GÓIS

285773

1SAR

CM

SILVA FERNANDES

39664

1SAR

SE

MARQUES NUNES

502281

1SAR

MQ

ALIPIO COMINHO

500882

1SAR

MQ

ILHÉU SOLDADO

501582

1SAR

MQ

CONCEIÇÃO ALCAIDE

502182

1SAR

ETI

VILAR FERNANDES

503382

1SAR

ETI

MARTINS BATISTA
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503982

1SAR

ETA

BENTO ROQUE

72765

1SAR

CE

MARQUES MARTINS

500183

1SAR

ETC

MARQUES BUGALHÃO

417081

1SAR

ETC

MARQUES MOURATO

500583

1SAR

ETA

ROCHA PEREIRA

500683

1SAR

ETC

RODRIGUES ANTÓNIO

500983

1SAR

ETA

SILVA ALVES

409681

1SAR

ETS

CUNHA CRUZ

501883

1SAR

MQ

FERNANDES SOARES

160177

1SAR

CM

JOSÉ PEREIRA

154877

1SAR

CM

PRAZERES DA SILVA

71067

1SAR

R

SILVA JOAQUIM

418182

1SAR

ETI

RIBEIRO SALDANHA

501284

1SAR

ETI

CASTELO RODRIGUES

166877

1SAR

T

PINTO LOPES

209676

1SAR

E

RIBEIRO GONÇALVES

405683

1SAR

ETI

TIBÉRIO MAGARREIRO

501585

1SAR

ETI

FERREIRA DA SILVA

162184

1SAR

HE

BARROSO MATEUS

2565

1SAR

TF

JESUS DA COSTA

95772

1SAR

A

RAMOS SEBASTIÃO

282773

2SAR

R

PROENÇA DE CASTRO

86074

2SAR

R

BENTO DOS SANTOS

4873

2SAR

R

SILVA VIDEIRA

96572

2SAR

M

MANUEL PEREIRA

162581

2SAR

ETI

ADELINO JOÃO

251179

CAB

L

CHARRUA CANDEIAS

141779

CAB

L

MARTINS ALVITO

276880

CAB

A

ADRIANO MARCOS

299180

CAB

A

VENTURA DE ALMEIDA

204980

CAB

A

BORRALHO CAVACO

402082

CAB

A

PINTO PIMENTEL

401082

CAB

A

OLIVEIRA SIMÕES

215380

CAB

A

OLIVEIRA DA SILVA

400182

CAB

A

MATOS MILHEIRAS

663
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144081

CAB

A

SANTOS FERNANDES

430383

CAB

A

GIL GARCIA

105880

CAB

CM

SANTOS FREITAS

110880

CAB

CM

MEDLEY GONÇALVES

102980

CAB

CM

PEREIRA GONÇALVES

412683

CAB

CM

ALMEIDA E SILVA

222481

CAB

CM

MARTINS PEREIRA

415983

CAB

CM

MARQUES CARRILHO

238283

CAB

CRO

CORREIA DA SILVA

424781

CAB

CCT

MARTINS DUARTE

417582

CAB

E

CARDOSO CAETANO

337680

CAB

E

FERREIRA DE JESUS

324281

CAB

E

MARQUES RIBEIRO

416584

CAB

E

CANDEIAS ZORRO

13276

CAB

M

NOGUEIRA MARTINS

139180

CAB

R

LOPES DE CARVALHO

420483

CAB

R

CRUZ MANSO

203381

CAB

R

BALTAZAR FARIA

157882

CAB

R

MALTA AFONSO

415782

CAB

R

DEODATO GONÇALVES

413984

CAB

R

PEREIRA MONTES

402081

CAB

T

GUERREIRO DE ARAÚJO

419184

CAB

T

RODRIGUES DOS SANTOS

96674

CAB

TFH

GEGALOTO GRENHO

428382

CAB

TFH

GUERREIRO DE BRITO

190971

CAB

TFD

CARRILHO PRATES

105779

CAB

TFD

ALVES GAGO

251984

1MAR

A

ALVES RAMOS

900189

1MAR

A

NOGUEIRA ROSA

900389

1MAR

A

MARCOS GOMES

901489

1MAR

A

AFONSO GALRITO

403285

1MAR

CM

GARVOA BARROS

403585

1MAR

CM

MARQUES AGUIEIRA

403685

1MAR

CM

CARRIÇO FERRÃO

136587

1MAR

CM

GUERREIRO COLAÇO
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362084

1MAR

CM

PORTUGAL PEREIRA

403588

1MAR

CM

MENDES FONSECA

402186

1MAR

CM

NUNES MADEIRA

323685

1MAR

CM

BARROS SILVESTRE

125386

1MAR

CM

AMARO MARMOTA

145786

1MAR

CM

CARVALHEIRO DE SOUSA

336286

1MAR

CM

BAIÃO SILVA

404185

1MAR

CM

SILVA PEREIRA

905988

1MAR

CM

OLIVEIRA DA CRUZ

208887

1MAR

CM

MACHADO BUINHO

161084

1MAR

CRO

KUMAR ARACCHANDE

355784

1MAR

CCT

GAMEIRO DOMINGUES

343785

1MAR

CRO

AMARELINHO CARRASCO

403287

1MAR

CCT

SOEIRO CORREIA

111887

1MAR

CRO

PEIXE POMBEIRO

131987

1MAR

CCT

MOURATO CASACA

162487

1MAR

CRO

PAIVA PEREIRA

233487

1MAR

CRO

MALAVADO SÁ

905889

1MAR

CCT

GERMANO LEAL

905989

1MAR

CCT

RONDA BRANCA

906089

1MAR

CCT

FERNANDES DA SILVA

907689

1MAR

CCT

CARVALHO FORTALEZA

408087

1MAR

E

SILVA DE ALMEIDA

324487

1MAR

E

BELO LUÍS

334287

1MAR

E

TEIXEIRA MARQUES

903488

1MAR

E

GEADAS MOURA

909989

1MAR

E

PATRÍCIO CARREIRA

910289

1MAR

E

FERREIRA CAROÇO

155185

1MAR

L

ANTÓNIO DOS REIS

367285

1MAR

L

NUNES LIMA

225985

1MAR

L

BELO CARRASCO

257585

1MAR

L

AUGUSTO VIDEIRA

406687

1MAR

L

VIEIRA MARQUES

409983

1MAR

M

AIRES LOPES

227582

1MAR

M

FIGUEIRA MARCELINO
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419684

1MAR

M

AUGUSTO BISPO

412085

1MAR

M

MARTINS ANJOS

366085

1MAR

R

MOURÃO DOS REIS

258482

1MAR

R

MONTEIRO VILARINHO

347387

1MAR

R

NASCIMENTO ALEIXO

908889

1MAR

R

SANTOS PEREIRA

6309991

1MAR

R

MESQUITA RIBEIRO

910489

1MAR

T

FIGUEIREDO GUERREIRO

910989

1MAR

T

CARVALHO CHAVEIRO

135582

1MAR

TFD

ANTUNES FRADE

428784

1MAR

TFH

ALMEIDA MACHADO

418585

1MAR

TFD

SANTOS DUARTE

419685

1MAR

TFP

GRAÇA MOURATO

167687

1MAR

TFD

MADALENO CORADINHO

168887

1MAR

TFD

ÁLVARO FERNANDES

337887

1MAR

TFH

PIRES FERREIRA

6310291

1MAR

TFD

AUGUSTO CAÇADOR

128283

1MAR

US

DIOGO SANCHES

315090

2MAR

M

SILVA VIEIRA

203290

2MAR

US

SALTA NOGUEIRA

267991

2GR

C

FIALHO DOMINGOS

252691

2GR

C

GONÇALVES MARTINS

218291

2GR

L

VIEIRA BRÁS

234191

2GR

TFD

PINA DOMINGOS

319991

2GR

TFD

TEIXEIRA MARTINS

337191

2GR

TFP

JESUS CARDOSO
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NRP CORTE REAL
NII

POSTO

CLASSE

NOME

41063

CFR

M

SILVA DA FONSECA

57069

CTEN

M

ALMEIDA GONÇALVES

808672

CTEN

M

JANUÁRIO MARQUES

90569

CTEN

AN

ALEGRE BRANCO

21273

CTEN

M

SANTOS ALCOBIA

304972

CTEN

EMQ

OLIVEIRA JOSUÉ

11083

1TEN

MN

SANTOS ANJOS

390377

1TEN

AN

FERNANDES REBELO

22178

1TEN

EMQ

TEIXEIRA DE MELO

22078

1TEN

M

ALVES BABAROCA

22979

1TEN

M

OLIVEIRA FUZETA

20680

1TEN

M

HENRIQUES GOMES

258575

1TEN

SEE

MARIA DA SILVA

21279

1TEN

M

COELHO DA PALMA

24280

1TEN

EMQ

COSTA PECORELLI

284869

1TEN

SEM

PEREIRA DE OLIVEIRA

21581

1TEN

M

ROSA MENDES

20781

1TEN

M

AFONSO GALRITO

25584

2TEN

M

SASSETTI CARMONA

23086

GMAR

M

MAURÍCIO BARBOSA

98073

1SAR

MQ

CAMPOS E SILVA

10565

1SAR

CE

SANTOS MARTINS

125478

1SAR

CM

PIRES RIBEIRO

156077

1SAR

CM

BAPTISTA PIÇARRA

176377

1SAR

CM

MARTINS DE LIMA

45974

1SAR

E

GOMES COUTINHO

169177

1SAR

E

LOURENÇO DA COSTA

192973

1SAR

ETA

VALDEMAR DOS SANTOS

501181

1SAR

ETA

CANARIA RIBEIRO

501184

1SAR

ETA

NUNES DOS SANTOS

502185

1SAR

ETA

ANTUNES GREGÓRIO

190880

1SAR

ETC

OLIVEIRA MARINHO

197580

1SAR

ETC

SILVA APOLINÁRIO
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500883

1SAR

ETC

PEREIRA DOS SANTOS

138077

1SAR

ETI

GONÇALVES DA SILVA

165476

1SAR

ETI

SERRUDO MACEDO

242979

1SAR

ETI

OLIVEIRA FARIA

405483

1SAR

ETI

VIEIRA BICHO

417982

1SAR

ETI

SANTOS CARREIRA

426081

1SAR

ETI

LOPES FERREIRA

205377

1SAR

ETS

TAVARES DE ALMEIDA

501685

1SAR

ETS

BOAVIDA CASTANHO

23567

1SAR

L

TAVARES SIMÕES

220568

1SAR

M

FARINHA CALVÁRIO

75577

1SAR

MQ

NASCIMENTO COSTEIRA

106679

1SAR

MQ

SILVÉRIO MATEUS

160577

1SAR

MQ

NELSON DOS SANTOS

9070

1SAR

R

EDUARDO DELGADO

16069

1SAR

R

ALVES FONTES

44464

1SAR

SE

FLORINDO LOPES

169777

1SAR

T

BORRALHO ALBANO

94773

2SAR

A

ANTÓNIO FARINHA

500886

2SAR

ETA

MARQUES VIEIRA

217979

2SAR

ETI

ROSADO MARREIROS

761784

2SAR

HE

GIL MENDES

501487

2SAR

MQ

ALMEIDA RIBEIRO

104173

2SAR

R

HENRIQUES COSTA

170773

2SAR

R

SANTOS AIVECA

200865

2SAR

TF

MOTA MILEU

162577

CAB

L

JOAQUIM BISPO

289278

CAB

L

PEREIRA DOS SANTOS

143681

CAB

A

OLIVEIRA DO NASCIMENTO

233581

CAB

A

ENCARNAÇÃO CABECINHA

306680

CAB

A

FERNANDES PEREIRA

400782

CAB

A

PIRES PASCOAL

402083

CAB

A

PAULO BATISTA

403083

CAB

A

CONCEIÇÃO CANHOLA

403783

CAB

A

MACAU DA LUZ
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268781

CAB

A

BORGES LAZARO

403481

CAB

CM

SILVA OUTEIRO

406682

CAB

CM

PEREIRA FIGUEIREDO

407482

CAB

CM

SILVA RODRIGUES

411281

CAB

CM

CARREIRA PINHEIRO

413983

CAB

CM

BARBOSA MARCAL

401381

CAB

CRO

SILVA GRAÇA

425983

CAB

CCT

PEREIRA DA COSTA

179780

CAB

E

FERREIRA DE OLIVEIRA

406083

CAB

E

PEREIRA MALTINHA

410481

CAB

E

PEREIRA RODRIGUES

419282

CAB

E

RIBEIRO BATISTA

113779

CAB

M

SANTOS RODRIGUES

309282

CAB

R

SANTOS GAITINHA

352980

CAB

R

BARROS SOUSA

414184

CAB

R

MENDES FIGUEIRA

414882

CAB

R

BOTO SARDINHA

417484

CAB

R

PINA BRITO

418883

CAB

R

PINTO DE ALMEIDA

420083

CAB

R

JOSÉ SALDANHA

418784

CAB

T

FERREIRA NEVES

419084

CAB

T

PESSOA LEITÃO

102472

CAB

TFD

FARINHAS SIMÃO

111471

CAB

TFD

BATISTA DAMAS

430483

CAB

TFD

PINHEIRO SOARES

431683

CAB

TFD

SILVA RAMOS

140565

CAB

TFH

FERREIRA POCINHO

318981

CAB

TFH

HENRIQUES GRAÇA

324288

1MAR

A

CARDOSO MASCATE

342088

1MAR

A

MONTEIRO PINELA

913290

1MAR

A

MIGUEL FERNANDES

913690

1MAR

A

BALASTEIRO MARTINS

138488

1MAR

CM

RODRIGUES OSÓRIO

153085

1MAR

CM

JARDINHA DIAS

231588

1MAR

CM

FURTADO RODRIGUES
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233988

1MAR

CM

PAULA PEREIRA

234585

1MAR

CM

SILVA CORREIA

311388

1MAR

CM

GUERREIRO SARDINHA

322988

1MAR

CM

RICARDO ROLIM

909588

1MAR

CM

CUNHA SANTOS

910890

1MAR

CM

MENDES GONÇALVES

911790

1MAR

CM

SANTOS MARQUES

914290

1MAR

CM

BORGES BOAVIDA

914590

1MAR

CM

FERNANDES LAPA

914890

1MAR

CM

CAMPOS RODRIGUES

132185

1MAR

CCT

CARDOSO MENDES

162188

1MAR

CCT

SILVA MATOS

266788

1MAR

CCT

MOREIRA PROENÇA

405187

1MAR

CCT

LOPES DIZ

445188

1MAR

CCT

RODRIGUES AFONSO

906689

1MAR

CCT

CORREIA DA CRUZ

906389

1MAR

CCT

JOSÉ BATISTA

904089

1MAR

CRO

BRANCO LARANJEIRA

904289

1MAR

CRO

SANTOS LOPES

904389

1MAR

CRO

BRANCO GRILO

905189

1MAR

CRO

SANTOS DA SILVA

905489

1MAR

CRO

BRITO RODRIGUES

344986

1MAR

E

SILVA CLARO

912590

1MAR

E

SILVA PARRACHO

917490

1MAR

E

SILVA FRIAS

918990

1MAR

E

BASTOS MONSANTO

915590

1MAR

E

TEIXEIRA FERREIRA

916790

1MAR

E

SANTOS MAIA

135284

1MAR

L

SANTOS AGUIAR

139084

1MAR

L

CARVALHO FERREIRA

170984

1MAR

L

BAPTISTA MATIAS

407786

1MAR

L

GERMANO BORREICHO

409287

1MAR

L

RODRIGUES TAVARES

240688

1MAR

M

PINTO LOPES

315388

1MAR

M

GOMES AFONSO
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457088

1MAR

M

RODRIGUES NUNES

907390

1MAR

M

SOUSA RIBEIRO

133682

1MAR

R

GUERREIRO SIMÕES

205186

1MAR

R

MARINHO ALVES

242488

1MAR

R

JESUS CHUMBINHO

335386

1MAR

R

OSÓRIO DE VALDOLEIROS

355088

1MAR

R

ESTEVES RODRIGUES

910790

1MAR

T

OLIVEIRA BRANDÃO

910990

1MAR

T

LOPES ANTUNES

168088

1MAR

TFD

PEREIRA DO ROSÁRIO

267588

1MAR

TFD

PIRROLAS FAIAS

900890

1MAR

TFD

GOMES DA SILVA

427384

1MAR

TFH

ROQUE DE ABREU

916490

1MAR

TFH

PALMA DE OLIVEIRA

434283

1MAR

TFP

RICARDO DOS SANTOS

415785

1MAR

US

SANTOS ANDRÉ

136391

2GR

C

GRAVE ILHÉU

438390

2GR

C

CRUZ FLORES

108291

2GR

L

MARQUES AFONSECA

406390

2GR

TFD

FERREIRA PINTO

137691

2GR

TFP

PEREIRA CUNHA

423190

2GR

U

GASPAR AMARAL
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MEMÓRIAS E VIDA
ADJUNTO NAVAL
(1955/1957). 		
APONTAMENTOS
	
  

Henrique Eugénio Bartolomeu Guimarães
Capitão-de-mar-e-guerra

PREÂMBULO
Decorreram cerca de sessenta anos pelo que este depoimento pode
ter algum interesse por ser coevo.
Ao escrevê-lo pretendi narrar o principal da minha atividade como
adjunto naval do Comando-Chefe das Forças Armadas do Estado da
Índia (CCFAEI) de 1955 a 1957, no que me pareceu mais relevante para
estudiosos daquela época ou porventura curioso para os camaradas que
serviram em condições idênticas, sem deixar de considerar esclarecedor
a pertinente referência à singularidade do meio ambiente.
O texto constitui também a resposta a perguntas que os amigos
me vêem fazendo ao longo dos tempos e pretende ser uma discreta homenagem certamente insuficiente e incompleta, embora sentida, a Camaradas com o relato de factos de algum interesse onde sobressai o
testemunho duma manifesta gratidão.

ESTRUTURA MILITAR
Em 1955 na Marinha ainda se designava o CCFAEI como Gabinete Militar como ocorrera em Moçambique no tempo do Comissário
Régio António Eanes e de Mouzinho de Albuquerque.
O Governador-Geral que fora nomeado Comandante-Chefe das
Forças Armadas do Estado da Índia pelo Governo, era o general Paulo
Bernard Guedes agraciado com a Ordem da Torre e Espada ganha na
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1ª Guerra Mundial em campanha no Norte de Moçambique e que realizava pelo menos uma segunda comissão porquanto em data anterior
exercera o comando da polícia neste estado.
Afigura-se-me que possuía muito bom senso inteligentemente
utilizado, elevada capacidade para ultrapassar situações difíceis e um
trato afável manifestado com um adequado doseamento, tudo qualidades essenciais para se lidar com o complexo mundo indiano, onde
existe grande diversidade numa perspetiva quer humana quer metafísica talvez consequência do encontro de pelo menos duas civilizações
milenárias.
Era voz corrente que nunca confirmei, como é óbvio, de que o
General conseguira obter a retirada formal dos agentes da PIDE com o
argumento, entre outros, de não lhes ser fácil conhecer as variadas línguas faladas naquele estado nomeadamente o concanim, marata, urdu,
guzarate, hindi, e ainda outras que seria fastidioso citar.
O chefe do estado-maior interino do CCFAEI, a quem ia a despacho diariamente, era o major Hermes de Araújo de Oliveira, do Corpo
do Estado-Maior do Exército, nomeado pelo ministro da Defesa Santos Costa o que provocara a saída imediata do capitão-tenente Manuel
Lopes de Mendonça porquanto era mais antigo e consequentemente
passara a exercer exclusivamente as funções de chefe do estado-maior
das Forças Navais que até então acumulara com as de ajunto das operações navais como de início era designado o adjunto naval. Este facto
tinha provocado a minha nomeação para o lugar ainda 2º tenente embora viesse a ser promovido ao posto imediato em maio de 1956.
O referido major era um oficial inteligente, muito ambicioso e
excelente escritor como se verificou pela sua obra sobre guerra subversiva. Já então escrevera para a Biblioteca Cosmos um livro acerca do
submarino com o apoio técnico do futuro almirante Tierno Bagulho.
Um prolongado período em que mutuamente nos observávamos
e em que senti pairar o conceito da integração dos Ramos cuja efetivação parecia então muito desejada pela maioria dos oficiais do Corpo
do Estado-Maior do Exército incluindo o ministro da Defesa, e que
modestamente não perfilhava, levou-me a admitir sem sombra de dúvida que nada afetaria a consecução da missão que me fora cometida no
período que ali iria prestar serviço nomeadamente perante o excelente ambiente de camaradagem que espontaneamente criaram os outros
elementos do Gabinete e dos quais fiquei amigo para sempre.
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O Comando-chefe estava instalado no palácio do Hidalcão em
Pangim onde o Governador-geral tinha o seu gabinete e onde se situavam igualmente a Direção dos Serviços de Marinha e outros serviços.
Considero que contribuiu de forma decisiva para a execução das
minhas tarefas a excelente compreensão e o constante apoio a um jovem e inexperiente 2º tenente que ali arribara embarcado no Aviso
Gonçalves Zarco, proporcionados pelos dois Comandantes-Chefes das
Forças Navais, capitães-de-mar-e-guerra António Marques Esparteiro
e Luís Celestino da Silva e igualmente no quotidiano pelos sucessivos
chefes do estado-maior das Forças Navais Capitães-Tenentes Manuel
Lopes de Mendonça e Ernesto Bandeira Enes que me trataram com
uma amizade que jamais esquecerei e que dadas as circunstâncias, mal
pude retribuir.

RECONHECIMENTO
Impunha-se conhecer o território e para tal fui convidado a embarcar num voo sobre Goa oferecido ao comandante do N.R.P. Bartolomeu
Dias, que acabara de escalar este porto com um curso de guardas-marinhas embarcado e pessoal para render a guarnição do N.R.P. Afonso de
Albuquerque que ali se encontrava fundeado.
Desde Perném a Canácona e do Oceano Índico aos contrafortes
dos Gates desenvolveu-se sob os nossos olhos a bela panorâmica daquele Estado com a sua bacia hidrográfica de cinco grandes rios, cheia
de vegetação, igrejas, fortalezas e com a graciosa cascata de Dude Sagor, nome na língua concanim que se traduz por mar de leite, e que se
precipita duma altura de 165 metros numa encosta a leste no município
de Sanguém.
O major Hermes de Oliveira efetuou vários reconhecimentos em
que se fez acompanhar pelo adido naval e recordo o meu deslumbramento ao navegar para montante no rio Zuari, após a monção, ao descortinar uma luxuriosa vegetação em que enormes árvores de sumaúma
embelezadas por filamentos brancos pareciam grandes cedros enfeitados com farrapos de algodão, como acontece em natais europeus, com
a particularidade de no mesmo local numa zona envolvente verde-esmeralda desabrocharem impressionantes flores amarelas e vermelhas
constituindo no conjunto um espetáculo feérico inolvidável. As margens do rio Mandovi eram igualmente belas, mas bastantes diferentes
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devido ao acentuado predomínio de coqueiros e a uma maior atividade
de navegação fluvial nomeadamente para transportes de passageiros.
Em navio de guerra visitei a pequena ilha de Angediva, presença
portuguesa cujo afastamento para sul na continuidade da costa de Goa
se devia possivelmente à ocupação pelos ingleses no século XIX do
porto de Karvar situado entre o concelho de Canácona e esta ilha costeira. Assim pude ali contemplar a igreja em ruínas dedicada a Nª S. das
Brotas por D. Francisco de Almeida que veio a ser reconstruída ainda
no meu tempo. De salientar que Vasco da Gama ali fundeara em 1498,
no regresso de Calecute.
Mais tarde conheci o restante Estado da Índia ao visitar Damão e
Diu, devido a um convite, para mim inesperado e honroso, do capitão--de-mar-e-guerra António Marques Esparteiro, comandante do N.R.P.
Afonso de Albuquerque que amável e pessoalmente solicitou a necessária autorização ao General.
Ao percorrer as muralhas da fortaleza de Diu e ao contemplar as fortificações de Damão meditei sobre os acontecimentos históricos ocorridos
outrora naqueles locais e senti que fomos grandes na consecução dos objetivos a que nos propúnhamos, assunto sobre o qual troquei impressões
com o comandante Esparteiro notável historiador, o que aliás se repetiu
durante a comissão em Goa e me causou o maior prazer porquanto aquele
oficial frequentava quási diariamente ou sempre que lhe era possível, o
Arquivo Histórico em Pangim e agradava-lhe trocar impressões com um
curioso sobre os assuntos que investigava, naturalmente porque não seria
frequente encontrar um interlocutor no local tão interessado na matéria.
Hoje lamento sentimentalmente que não tenha sido possível que
permanecesse portuguesa a fortaleza de Diu, facto só admissível se fosse acordado instalar nela algo da nossa representação diplomática. O
turismo indiano descobrirá se não aconteceu já, o interesse deste monumento existente no Guzarate.

ASPETOS CULTURAIS
Para mim seria estultícia admitir que os portugueses teriam ido à
Índia para civilizar os naturais que afinal apenas tinham uma cultura
diferente, mas muitos entre nós não pensavam assim, o que não facilitava o diálogo, mesmo com grande parte dos cristãos que revelaram por
vezes uma compreensível susceptibilidade.
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A conversão ao cristianismo quando ocorreu, respeitou, sempre
que possível ou conveniente, aspetos familiares e sociais de alguns costumes hindus e creio que será errado dizer-se que foram “civilizados”
no sentido que habitualmente se dá a esta expressão. No entanto julgo
incontestável que os chamados párias ou intocáveis no hinduísmo uma
vez convertidos melhoraram o seu modo de vida expresso, por exemplo, pela possibilidade de passarem a ter acesso ao templo da sua nova
religião e a já poderem pisar a sombra dum brâmane cristão ou mesmo
hindu, não tanto por estes factos em si, mas por aquilo que significavam
para eles próprios.
Creio, no entanto, que se processa uma evolução na sociedade hindu porventura coerente com o pensamento de Mahatma Gandhi, um baniane que morreu assassinado de forma surpreendente por um brâmane
ortodoxo.

CONVÍVIO SOCIAL E HISTÓRIA LOCAL
O adjunto naval estava alojado na messe do comando militar no
Campal jantando com muita frequência a bordo quando havia navios no
fundeadouro de Dona Paula situado a poucos quilómetros de Pangim e
apenas nos fins-de-semana quando ganhavam abrigo durante a monção
no Cais do Major na margem sul do Zuari.
A leitura de livros e jornais sobre assuntos políticos e sociais ocorridos nos últimos tempos que efetuei nas horas vagas no Instituto Vasco
da Gama em Pangim, fundado em 1871, elucidou-me um pouco sobre
a agitação politica ao longo do século XIX durante o período liberal
da monarquia, grave a ponto de justificar incomodar dois infantes D.
Augusto (1871-1872) e D. Afonso (1896) para se deslocarem a Goa,
e igualmente sobre a experiência da nomeação malograda do perfeito
civil Bernardo Peres da Silva, do impacte da extinção do exército da
Índia constituído por quatro batalhões e do surto de várias revoltas,
factos que me ajudaram a perceber a complexidade duma sociedade
cujos componentes atuavam segundo conceitos diferentes e de difícil
consenso, e em que concomitantemente a população hindu começara a
destacar-se a partir das novas conquistas no século xviii, de início mais
no aspeto demográfico mas depois numa perspetiva económica devido
a exploração comercial e mineira e pela ida à Índia inglesa ou mesmo à
Europa para estudar.
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O convívio com os reinóis, como eu, era excelente porque as pessoas eram muito educadas fossem quais fossem as suas convicções íntimas.
Como era hábito para os europeus, frequentei como os outros
oficiais o Club de Gaspar Dias pelo menos quinzenalmente e nele
encontrei muitos parentes de camaradas uma vez que desde há quatro
séculos era frequente o enlace de reinóis e goeses a todos os níveis
culturais.
Não consigo esquecer duas personalidades que me ambientaram
e cujo convívio me permitiu dialogar e aprender em áreas muito distintas, o Dr. Ângelo Augusto Soares Guimarães, capitão médico, adjunto de saúde no CCFAEI e diretor do Hospital Militar no Campal
que prestava serviço social e clínico com caráter ambulatório nas povoações carentes do concelho de Bardez e o doutor honoris causa pela
Universidade de Lisboa Panduronga Pissurlencar, diretor do Arquivo
Histórico da Índia autor duma obra de investigação notabilíssima sobre a história dos portugueses na Índia penso dum valor dificilmente
ultrapassável porquanto além de natural capacidade que possuía para
o efeito, diremos genética porque era panduronga, o que quer dizer letrado, ainda porque sabia português, inglês, concanim, marata e sânscrito, pelo menos, o que lhe permitia um proficiente acesso a documentos históricos de várias origens e à sua conclusiva confrontação.
O primeiro, embora metropolitano, conhecia profundamente as
caraterísticas da sociedade goesa que para isso contribuíra uma longa estadia na Índia e as suas qualidades de inteligência, humanismo,
cultura, capacidade de dialogo e competência profissional, o segundo,
cujo convívio comigo era mais formal, revelava-me em termos discretos o que pensavam os hindus goeses que na república tinham passado
a prestar serviço em cargos públicos, falava em lealdade, e expunha-me
alguns aspetos profundos da sua cultura hindu onde me pareceu sentir
uma grande afinidade ao budismo e pouca ao cristianismo.
Compreendia-se e pareceu-me que este brâmane hindu era justo para os portugueses nas descrições comentadas de acontecimentos
históricos, como verifiquei no que li, nas conversas com ele no Palácio
do Hidalcão que frequentava, ou noutros locais e em especial quando
orientou e participou por ordem superior uma visita local para um
estudo efetuado pelo capitão-tenente José Rodrigues Pinto, do Estado
Maior da Armada, que também acompanhei nomeado pelo General.
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ASPETO POLÍTICO
Enfim, muito em resumo, concluí que ao longo dos séculos xix e xx
surgira um escol intelectual cristão que se interrogava acerca do futuro
de Goa e que por último obtivera esperança numa evolução baseada na
Constituição de 1911 por esta instituir que o regime de descentralização
devia predominar na administração das províncias ultramarinas.
Compreende-se que muitas personalidades goesas como, por
exemplo, Menezes Bragança (1878-1938), tivessem debatido no conselho do governo e nos jornais uma maior comparticipação na gestão
política da Índia portuguesa, entre outras razões mais transcendentes,
porque acontecia por vezes que o funcionário público daqui enviado
para exercer lugares de responsabilidade se revelava menos competente
de que o funcionário goês seu subordinado.
Mas tudo decorreu de forma contrária e por último o Acto Colonial
em 1930 foi aplicado ao Estado da Índia com a sua discriminação de direitos e garantias individuais, atuação que é pelo menos espantosa senão irresponsável e um erro que Albuquerque evitou cometer com a promulgação
dos seus dois forais em nome do rei de Portugal no início do século xvi e
onde humanamente proibia o sati, ou seja que as viúvas fossem cremadas.
Houve um infeliz e secular recuo, assim me parece.

TAREFAS DO ADJUNTO NAVAL
Ao adjunto naval, competia de forma rotineira informar tudo o que
se relacionava com o ramo naval ou quando lhe fosse determinado,
assim informava a correspondência oriunda do comando das forças navais e dos serviços de marinha e redigia notas e mensagens nesta área. A
delegação marítima de Mormugão enviava mensalmente um mapa com
o movimento dos navios mercantes neste porto.
O diretor e capitão dos portos era o capitão-de-fragata Aristides
Morais Serrão, oficial muito inteligente e conhecedor profundo da legislação com incidência na área marítima que me acolheu sempre muito
bem quando a ele recorri. Tal atitude ajudou-me, entre outros casos, na
realização dum embarque local na barra do Mandovi de canhões antigos que existiam no forte da Aguada destinados, segundo fui informado, à fortaleza de S. Julião da Barra em Lisboa.
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INCIDENTE COM O AVISO JOÃO DE LISBOA
Agrada-me muito narrar pelo seu interesse um acontecimento
ocorrido em 1956, numa data que não posso precisar, em que interveio
o N.R.P. João de Lisboa comandado pelo capitão-tenente Jorge Maia
Ramos Pereira.
Este aviso navegava ao largo de Bombaim quando avistou um navio
de guerra da União Indiana que o informou ir efetuar um exercício de
fogo real num azimute que passava pelo navio português e o obrigaria a
manobrar para evitar ser eventualmente atingido pelo fogo indiano.
O comandante Ramos Pereira mandou abater a balaustrada, tocar
a postos de combate e sem alterar o rumo enviou uma mensagem que,
se bem me lembro, começava pelas palavras “I am sorry but my course
is …”. O navio de guerra indiano sensatamente desistiu do que seria
talvez um hipotético exercício.
Quando a notícia chegou por mensagem ao comando-chefe, uma
vez interrogado, coube-me explicar a necessidade de abater a balaustrada porque esta montada para suportar o toldo afetava o campo de tiro.
De imediato surgiu a estranheza, passível de censura, de não estar
previamente abatida, o que me levou a lembrar ao major Hermes de
Oliveira que o toldo apenas atenuava as más condições de habitabilidade a bordo naquele clima nomeadamente as resultantes do calor excessivo irradiado do convés e anteparas tudo aquecido por ação direta do
sol pelo que, por rotina, a balaustrada estava montada.
Na realidade competia ao adjunto naval informar sobre estas matérias que envolviam até conhecimentos de marinharia. O ministro Santos
Costa enviou mensagem a louvar o comandante e de nada mais tomei
conhecimento.
O futuro contra-almirante Ramos Pereira confirmou assim as suas
extraordinárias qualidades que se revelaram nas diferentes facetas em
que é proporcionado a um oficial de marinha exercer a sua atividade.
Faleceu em 16 de março de 1974 dias antes de efetuar os 73 anos sem
ter podido colaborar numa mudança política que creio parecia desejar,
e lamento-o profundamente. Jamais esquecerei que por abril de 1961
teria sido ministro da Marinha convidado pelo general Júlio Botelho
Moniz ministro da Defesa, caso tivesse resultado o golpe em que este
tentou obter a demissão de Salazar. Soube porque o oficial de marinha,
camarada de curso e bom amigo, a quem nós ironicamente chamáva-
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mos ajudante de praia e não de campo como seria mais apropriado, nos
confidenciou tal perspetiva no almoço que compartilhávamos naquela
época, de quando em quando, no restaurante Irmãos Unidos no Rossio
a saborear um excelente arroz de pato, especialidade da casa.

REORGANIZAÇÃO DO COMANDO-CHEFE
Mais para final da minha comissão, a Defesa projetou e empreendeu a reorganização do Comando-Chefe que, como é óbvio, envolvia
áreas tuteladas pelos ministérios do Exército, Marinha e Ultramar,
Ignoro, porém, qual foi o estado-maior autor do respetivo estudo e
a que nível foi tomada a decisão de lhe dar execução.
O comando militar incluindo o seu estado-maior foi integrado no
comando-chefe e nessa conformidade o coronel Monteiro Libório e o
major Portocarrero Barros Rodrigues assumiram neste comando respetivamente as funções de 2º comandante e de subchefe do estado-maior.
Quando me apercebi de que corria o risco de integrado no âmbito
das operações de deixar de continuar a despachar com o Major Hermes
de Oliveira e, portanto, de me tornar menos qualificado para o diálogo rotineiro e contínuo com as Forças Navais até então sem problemas, ousei
porque era um jovem oficial tomar a decisão de pedir instruções sobre a
quem devia entregar os processos respeitantes a matérias de caráter logístico como por exemplo os que envolviam a autoridade marítima.
Lembro-me de numa ocasião, por determinação expressa do General, ter promovido o oportuno aluguer duma lancha, de forma diplomática
e a preço justo que não fixei, a um grande empresário hindu relutante
baseado no meu conhecimento do movimento do porto porque estas se
destinavam ao embarque quási continuo de minério de ferro e manganês.
Não se pode subestimar a dificuldade da operação subsequente
executada pelo aviso Afonso de Albuquerque que rebocou essa lancha
sem meios propulsores e com a plataforma de abater soldada que transportava materiais para a reconstrução da Igreja de N.S. das Brotas em
Angediva e para a qual se aprontara imediatamente.
De salientar que se tratava duma manobra com algum risco dado
que aquela ilha se encontrava a muito curta distância duma costa hostil
e qualquer falha na execução poderia provocar um incidente internacional porventura desejado pelos indianos, mas inconveniente para a
política que então praticávamos.
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Satisfeito verifiquei que resolveram superiormente o problema orgânico suscitado situando-me hierarquicamente a seguir ao subchefe e
continuando a despachar com o chefe do estado-maior e que a designação das minhas funções deixava a ser de adjunto das operações navais
e passava a ser de adjunto naval.
Realmente no meu serviço nada foi alterado salvo uma vez em que
a ordem em nome do General me foi comunicada pelo coronel Monteiro
Libório em face da premência de abastecer o distrito de Damão por um
navio de guerra do que dei conhecimento pessoalmente ao comandante
Esparteiro. O navio zarpou de imediato com a única demora de acender
caldeiras e ganhar a pressão necessária para navegar. A Marinha cumpriu a ordem do General Comandante-Chefe, como sempre acontecera.

RENDIÇÃO
A minha comissão terminou em 1957 na mesma altura que a do
pessoal do N. R. P. Gonçalves Zarco, navio que me levara para Goa pelo
Suez, razão porque ao embarcar no transporte Niassa que me transportou a Lisboa, encontrei parte dos oficiais daquele navio que igualmente
regressavam.
O louvor dado pelo General, a meu ver excessivo, habituado como
estava ao laconismo praticado pelo menos então na Marinha, redigido pelo
major Hermes de Oliveira que assim me manifestava a estima com que
aliás me tratara, independentemente da atenção que o Comandante-Chefe
quis ter comigo que não fora a única, veio a encerrar este período da minha
vida profissional decorrido no continente asiático
Só mais tarde fui substituído pelo 1º tenente Oliveira Neves e a reorganização referida creio ter sido ultrapassada pela criação do Comando
Naval no Estado da Índia, compatível com a função de adjunto-naval.
Curiosamente ao frequentar o curso superior naval de guerra na
passagem pelo Instituto da Defesa Nacional o diretor contra-almirante
Leonel Cardoso cometeu a nós e aos oficiais do Exercito e da Força
Aérea então nossos condiscípulos para tema de estudo as vantagens e
inconvenientes da integração dos Ramos. Um camarada e colega informou-me ser esse o desejo do Presidente da República e Chefe do Estado
Maior General das Forças Armadas.
Lisboa, 10 de novembro 2016.
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Por F. C.
A formação militar, naval e técnica dos militares da Marinha foi
sempre um tema recorrente nos Anais do Clube Militar Naval.
O incêndio da Escola Naval, ocorrido na madrugada de 18 de abril
de 1916, provocou uma onda de entrevistas e de artigos de opinião de
oficiais na imprensa diária, na digna função de elucidação dos portugueses sobre o que deveria ser a reconstrução daquele estabelecimento
de ensino superior e as necessidades que impunham uma reorganização
do ensino naval.
Aos Anais atracaram inúmeros artigos sobre esses temas, da mais
alta importância para a “ nossa marinha de guerra”, nas palavras de um
dos autores, com oito anos de comissão na Escola Naval.
“ A reconstrução da Escola Naval e a Reorganização do ensino
naval”, de Baptista Ferreira; “A educação dos oficiais de marinha”,
dos 1TEN´s Carvalho Brandão e Rocha e Cunha; “A Escola Naval e a
Pedagogia (A propósito da sua reedificação: algumas pedras para o
novo alicerce)”, do 2TEN Sebastião da Costa são exposições e pontos
de vista que diagnosticaram preocupações, contribuíram para a salutar
discussão, sempre presente nos Anais, e contribuíram para as reformas
feitas na formação dos cadetes e aspirantes da Escola Naval.
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Nos números editados no 2º semestre avulta a “Pêrda e restauração
da Baía 1624-25”, fragmento de um valioso e bem documentado estudo
sobre a “História da guerra com os Holandeses no Brasil, 1624-54”, considerada sob o ponto de vista naval, do sócio Alfredo Botelho de Sousa.
“O combate naval da Jutlandia” travado do dia 31 de maio de
1916, merece do 1TEN Gama Ochoa uma análise das suas principais
fases, colocando em relevo os princípios estratégicos e táticos postos
em jogo naquela operação, e formula conclusões deveras interessantes
e, porventura, controversas.
No epílogo deste valioso trabalho, a Comissão de Redacção dos
Anais colocou a nota que se transcreve:
Os Anais do Clube Militar Naval, publicando este interessante estudo sobre
a grande acção naval da Jutlandia, aproveitam a ocasião para manifestar
o profundo sentimento de admiração que a conduta da armada britanica
inspirou na nossa marinha, venerando a memoria dos herois que com a sua
vida firmaram mais uma vez a soberania maritima da Inglaterra.

“Acontecimentos navais na actual
conflagração” Em África
- Em 27 de Maio, os escaleres do cruzador Adamastor tentaram um
desembarque na margem norte do Rovuma, o qual se não poude levar a
efeito, havendo a lamentar algumas perdas, entre as quais a do tenente
Mattos Preto, comandante da Chaimite, e a do aspirante Janeiro, os
quais se supõe tenham ficado prisioneiros.
(Vol. XLVI, nº 6, Junho 1916)

Posto radio-telegráfico de Monsanto
“ Há muito tempo já que se tornava necessaria uma estação costeira de T.S.F. na costa de Portugal, que fosse um pouco melhor do
que a do Arsenal da Marinha; por isso, na falta de outras estações, há
muito projectadas, mas nunca realizadas, resolveu o Ministério da Ma-
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rinha aplicar o saldo existente do Fundo de Defeza Naval à acquisição
de um posto de regular potência. Por muito tempo se hesitou na escolha
do local mais conveniente; houve desejos ao principio, como medida
economica, de aproveitar a energia electrica já existente em diversas
localidades, e por isso se pensou em estabelecer o posto na Trafaria
ou no Cabo da Roca, mas finalmente, depois de um exame atento das
condições a que ele devia satisfazer, foi escolhido o sitio actual”.
Assim começa a notícia sobre o posto de Monsanto, da autoria do
CFG Isaias Augusto Newton.
Trata-se de um texto pormenorizado sobre instalação, descrevendo
a composição dos mastros e a sua ereção, os trabalhos de montagem das
antenas, as caraterísticas e algumas particularidades dos equipamentos
elétricos.
O autor juntou quatro fotografias, a planta do terreno e um gráfico
da curva de sintonização da antena.
(Vol. XLVI, nº 6, Junho 1916)

Administração Naval em tempo 		
de guerra
Os nossos processos de Administração Naval, eivados ainda de um
cunho de rotina, precisam ser modificados de fórma a ser a sua execução conseguida com mais celeridade e com melhores resultados. (…)
(...)Portugal, país pobre, com reduzida industria e, quasi, completamente subsidiario da industria estrangeira, entrou no conflito europeu
quando este já contava já mais de ano e meio de existencia.
As condições dos mercados estão hoje ainda mais agravadas que
estavam então. Impõe-se uma revisão dos regulamentos administrativos ou, talvez melhor, um regulamento especial em que haja uma enorme simplificação de processos.
Portugal – está provado – sofre de pletora legislativa e para os usos
administrativos navais a legislação tem tido sempre este inconfundível
cunho: ainda não está promulgada e já está modificada.
O Regulamento de 1910 está quasi todo modificado e as modificações
são ponderalmente maiores que a matéria modificada. Anuncia-se o advento
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de um outro Regulamento de Administração, mas já nos bolorentos bastidores da nossa Administração Naval se murmura que ele está já crivado de
facadas, representando cada uma, modificação á vida do que ainda é feto.
Concordemos todos que assim não é possivel que seja feita alguma
vez obra duradoura e proveitosa.
Os regulamentos, porêm, são para a paz, a bela paz octaviana em
que temos jazido, vendo desaparecer os navios de vela, vendo aparecer
alguns de vapor e modernos, mas continuando sem querermos sacudir o
bôlor que cobre toda a nossa reduzida actividade administrativa naval.
Eu pertenço á chamada geração nova e tenho, em matéria de Administração Naval, uma opinião perfeitamente pessoal, susceptível de critica e de
discussão, mas que se afigura ser por completo destituida do influxo do que
sempre ouvi chamar o tempo do caldo e nabo.
Ora essse tempo, embora custe a alguns, acabou. Os serviços administrativos ou hão-de ser reorganisados capaz e eficazmente ou hão-de
ser extintos. (…)
(…) Papeis, muitos, quantos mais melhor.
Celeridade, autonomia, resultados praticos...trêtas.
Papeis, muitos papeis: azuis, amarelos, pardos...mas sempre papeis.
Não sei qual a reflexão que na administração do exercito teve a
nossa participação na grande guerra actual. Na nossa administração não
se sentiu reflexão alguma. Não houve a simplificação de uma linha, de
um papel. Pelo contrario: foram criados mais papeis.
As aquisições de material são feitas pelos mesmos processos morosos e contraproducentes, empregados durante largos anos de paz, da
tal paz em que os serviços estavam vistosamente ornamentados com
largas plantações de bolôr. A contabilidade de marinha continua a ser
(como tem sido desde o tempo de D. Fuas Roupinho) o deposito dos
Barbadinhos dos fundos navais. Os Conselhos administrativos enchem
a sua cantarinha e cumprem a sua missão se o deposito assim o quer.
Se no deposito estão armados os andaimes e há obra para reparar
qualquer acção traumática feita pelo Orçamento Geral do Estado, então os
Conselhos suam e tresuam; o material não é comprado, os preços são aumentados, os artigos desaparecem do mercado e a Marinha não é servida.
Dizia Fraklin: “Atentai nas pequenas cousas, porque, por não ser
vista a falta do cravo na ferradura, sucedeu que foi perdida esta e que a
sua perda originou a do cavalo, e que esta originou a do cavaleiro, que,
por falta de cavalo, foi alcançado e morto pelo inimigo.” (…)
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(…) Ha nos nossos sobressalentes pequeninos objetos, que se nos
afiguram pequeninos nadas e são importantissimos, podendo a sua falta
originar consequencias sérias.
Pois esses nadas teem que ser comprados com este sudario de papeis: (…)
(…) Juntando a estes tempos o da confecção da acta, sua copia,
resposta da Administração e organização final do processo, pode ser
imaginada a demora havida para ser adquirido o artigo, que muitas
vezes já foi vendido, quando o fornecedor recebe, alfim a requisição.
Como raras vezes os preços são iguais, sucede que, em caso de fracasso, há que começar de novo.
E eis a celeridade administrativa naval. (…)
(...)A nossa Administração Naval é uma amarra velha e mal conservada, cheia de cócas. Para a modificar eficazmente é necessario pô-la
clara e suprimir-lhe os élos ou até as quarteladas que estejam ferrugentas.
As cócas são os serviços que se atropelam inutilmente. Se a amarra é ainda aproveitavel, é preciso picá-la, dar-lhe coaltar e colhê-la em
aduchas para que ao sair e ao ser, portanto, aplicada, corra naturalmente, sem embaraços nem entraves.
E todos nós sabemos quanto é preciso que a amarra seja boa e a sua
manobra seja facil e ajudada por aparelhos sempre funcionando bem.
Nuno Telles Pinto
2º tenente AN
(Vol. XLVI, nº 8, Agosto 1916

Bibliografia
Anuário da Escola Naval e da Escola Auxiliar de Marinha.
Ano lectivo de 1915-16
É este numero mais valioso ainda que os anteriores, por conter
largas referencias ao deplorável incendio que consumiu todo o precioso
museu de marinha e os arquivos, e que inutilizou grande parte do material escolar. No assunto ultimamente tão debatido, da organização do
ensino naval, destaca-se o artigo do capitão de mar e guerra Almeida
d´Eça, ilustre lente de Direito e Historia Maritima, no qual se encontra
em esboço um projecto de educação dos futuros oficiais de marinha
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e do exercito, que bem se pode considerar revolucionario no âmbito
acanhado da pedagogia nacional, e que nos parece vir ao encontro dos
reformadores mais radicais. Fecha o volume um Guia de primeiros socorros em casos de sincopes, axfixias por diversas causas e alguns outros acidentes, que desejariamos vêr completado e distribuido por todos
os navios de guerra e mercantes nacionais, onde tanto se faz sentir a
falta duma publicação dêsse genero, elaborada com a proficiencia e clareza que eram de esperar do medico da Escola Naval e nosso colega de
redacção, dr. Barroso da Silveira.
À Direcção da Escola Naval agradecemos a amabilidade da oferta
de um exemplar ao Club.
C.B.
(Vol. XLVI. Nº 12, Dezembro 1916)
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OS CONFLITOS NO MUNDO
O número de conflitos armados, em curso em todo o mundo, cresceu de 41 para 50 entre 2014 e 2015 mas a tendência de diminuição
do nível de violência, quando comparado com o que se verificava na
Guerra Fria, tem-se mantido. Permanece também o declínio no número
de mortes resultantes de combates (que decresce desde 1979).
No entanto, não é possível concluir se estamos a caminho de ter
mais ou menos paz. Segundo o Global Peace Index de 2015 não há
diferenças relevantes em relação a 2014, mas se a base de comparação
for o ano de 2008, entre as nove regiões que o estudo identifica, cinco
estão hoje mais longe de ter paz. A região mais preocupante é a que inclui o Médio Oriente e o Norte de África, seguida pela América do Sul.
A mais pacífica continua a ser a Europa, malgrado o crescendo de preocupações sobre a sua segurança. Globalmente, o estudo regista uma
deterioração de 2,4% pontos da paz no mundo (86 países deterioraram
a situação contra 76 que melhoraram).
Como vai este ambiente evoluir em termos globais? Depende, em
grande parte, da forma como se desenvolverão, no curto prazo, as situ-
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ações em alguns dos pontos mais críticos (Líbia, Síria, Ucrânia, Iémen,
Sudão do Sul, entre outras). Algumas destas situações, mesmo isoladamente, tanto podem inverter como acentuar as tendências até agora
prevalecentes.
Em 2015, estavam em curso 61 operações de intervenção de estabilização e de manutenção da paz, envolvendo 162.703 efetivos no terreno, número este ligeiramente superior ao de 2014, o que equivale a uma
interrupção da tendência de decréscimo que se vinha verificando desde
2012. Deste total de intervenções, as Nações Unidas eram responsáveis
por cerca de um terço e por 70% do pessoal participante (113.600). Fica
de fora o problema mais difícil: o das situações em que não há qualquer
paz a manter ou um processo político a apoiar. É o que caracteriza, regra
geral, a situação no Médio Oriente, onde a fragilidade de alguns Estados
(Síria e Iraque, em primeira instância, e a Líbia mais recentemente) permitiu ceder largas áreas dos respetivos territórios ao ISIS.
O agravamento da segurança na vizinhança próxima da Europa,
mais a “invasão” de refugiados e o terrorismo já se reflete nas sondagens à opinião pública europeia. Depois de algumas décadas em que se
instalou a perceção de que a paz e estabilidade estavam garantidas, dois
terços dos inquiridos não só já não se mostram confiantes como dão
sinais claros de que receiam que o problema se poderá exacerbar.
Como responderá, na prática, a União Europeia a este grande
desafio? A recente aprovação da Estratégia Global (EUGS) advoga o
assumir da responsabilidade primária pela zona europeia e vizinhança
próxima e uma postura de procura de autonomia estratégica, o que, em
conjunto – no campo da segurança e defesa – tem implícito o reconhecimento da indispensabilidade de um instrumento militar credível.
A análise dos investimentos na Defesa dir-nos-á brevemente se estas declarações estão devidamente apoiadas numa clara vontade política
de inverter o caminho que levou a Europa à irrelevância estratégica e não
permitiu alcançar o estatuto de ator global. Pelo que nos dizem mais uma
vez as estatísticas recolhidas pelo SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute) muito terá que mudar para a situação se alterar.
Enquanto a tendência global de crescimento dos investimentos em
defesa se manteve, em 2015 (1%), na Europa Central e Ocidental as
estatísticas continuam a revelar um decréscimo (0,2%). Não é a única
região em que a despesa diminui. Também baixa na América do Norte
(2,4%), na América do Sul (4%) e na África Subsariana.

crónica internacional
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No entanto, nas zonas que mais diretamente nos interessam e que
nos deviam merecer atenção a evolução vai exatamente no sentido contrário. Na Europa do Leste (Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia,
Moldávia, Rússia – principal responsável pelo crescimento – e Ucrânia)
a despesa cresceu 7,5%. No Norte de África cresceu 2,1%. Nestas condições, ou alguma coisa muda para se seguir a linha do preconizado na
EUGS, ou a exposição dos europeus aos riscos e ameaças com origem
na vizinhança próxima continuará a aumentar.

A NOVA ESTRATÉGIA GLOBAL DA UNIÃO
EUROPEIA (EUGS)
Quando, em 2003, a União Europeia adotou a proposta de estratégia
de segurança preparada por Xavier Solana (“The European Security Strategy”, ESS 2003) havia um ambiente favorável a essa iniciativa e muitas
expetativas positivas sobre o futuro da Europa. Os seguintes dois extratos
do documento expressam bem o ambiente que então se vivia:
«Europe has never been so prosperous, so secure nor so free».
«As a Union of 25 states with over 450 million people producing
a quarter of the world’s Gross Domestic Product and with a wide
range of instruments at its disposal, the European Union is inevitably a global player.»
A estratégia vinha apenas formalizar um caminho que vinha de trás
e dar corpo a um projeto ambicioso de postura internacional como um
ator global, o que fazia sentido nas circunstâncias de então.
No entanto, não só este desfecho não se concretizou como se agravaram consideravelmente – em especial nos últimos anos – as circunstâncias necessárias para o encarar de forma realista. A inevitabilidade
de uma União Europeia como um ator global – expressa na estratégia de
2003 – afinal não tinha as bases necessárias para se consumar.
Foi sob este contexto que se discutiu longamente na União Europeia a eventual elaboração de uma nova estratégia. Não se tendo
conseguido consenso para esse propósito, optou-se, em 2008, por uma
revisão que validou a orientação original, saída que vinha ao encontro
da posição de Catherine Ashton, desfavorável à elaboração de um novo
documento.
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Esta situação alterou-se com a atual Alta Representante, Frederica Mogherini, a quem o Conselho Europeu, em dezembro de 2013,
deu um mandato para avaliar a situação global, em termos de desafios
e oportunidades, e reportar as respetivas conclusões durante 2015.
O resultado deste processo assumiu a forma de uma nova estratégia
(“Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy” – EUGS) a que o Conselho Europeu, depois da apresentação que
lhe foi feita a 28 de junho, reagiu com a recomendação de que deveria
ser dada continuidade ao trabalho.
Tornou-se, assim, intrigante o facto de o documento não ter sido
formalmente adotado pelo Conselho, que foi o desfecho verificado em
2003. Se tivesse sido adotado ficava selado um compromisso para a
observação das orientações estabelecidas. Não tendo sido, fica a dúvida sobre se a decisão de solicitar a continuação do trabalho não terá
sido o expediente clássico de não dizer sim nem não, deixando a decisão final para mais tarde, quando o contexto político interno estiver
clarificado.
Não obstante este aspeto potencialmente perverso, a decisão tomada cria um quadro potencialmente mais favorável do que o verificado
em 2003. Obriga o assunto a ter seguimento, funcionando mais como
um ponto de partida do que um ponto de chegada, que é a ideia correta.
Exige o desenvolvimento de orientações adicionais para as diferentes
áreas que devem ser cobertas (estratégias setoriais). Por exemplo, para
a área da segurança e defesa, seria um livro branco ou uma estratégica
específica deste tema (estratégia de segurança e defesa).
Se esta possibilidade não for aproveitada perder-se-á uma oportunidade de tirar partido de um documento cuja substância constitui, em termos gerais, um contributo muito positivo para definir uma
orientação que tenha em conta as mudanças – algumas profundas
– verificadas no contexto de segurança que diretamente interessa à
União e as limitações que impediram o propósito original. Ou seja,
estabelecer um caminho para uma Europa forte e mais bem equipada
para se afirmar internacionalmente.
Há três aspetos no documento que me parecem decisivos para
ajudar a tirar a Europa da situação de impasse em que caiu por falta
de uma visão comum sobre o objetivo a alcançar.
A definição dos interesses vitais e prioridades, que não aparecia
na estratégia de 2003, nem – ao que se diz – em qualquer documento
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oficial da União, é, certamente, um aspeto central porque é a sua defesa e promoção que afinal justifica a elaboração de uma estratégia. É
positivo que se tenha feito um esforço em os identificar porque é na
sua interiorização pelo coletivo que se encontrará a motivação para
que o conjunto funcione como uma frente unida.
Um segundo aspeto, importante para a credibilidade do documento e políticas que recomenda, foi a opção pela procura de uma
postura de maior equilíbrio, entre o extremo da ambição de uma agenda de transformação do mundo, como ator global, – que não teve em
conta as limitações próprias – e a recusa de evitar o estatuto de potência conformada com a situação existente (status quo power) e sem aspirações de contribuir ativamente para a estabilidade e paz no mundo.
Como terceiro e último ponto, destaco dois assuntos que refiro
em conjunto porque embora distintos se interligam de várias formas.
A questão da irrelevância estratégica em que se deixou cair a União e
o relançamento de um entendimento estratégico com a NATO que garanta um relacionamento transatlântico mais equilibrado e saudável,
sobretudo, uma mais eficaz complementaridade entre a Aliança e a
PCSD da União Europeia.
O primeiro assunto (irrelevância) é apresentado sob o objetivo de
procura de alguma autonomia estratégica, no campo da segurança e
defesa, o que exige uma capacidade militar que mitigue a atual dependência em relação aos EUA e, sobretudo, permita assumir a responsabilidade primária pela área de interesse estratégico direto, ou seja o
território e a vizinhança próxima. Os seguintes extratos da EUGS são
perfeitamente elucidativos:
«As Europeans we must take greater responsability for our security. We must be ready and able to deter, respond to, and protect
ourselves against external threats. »
«We will take responsibility foremost in Europe and its surrounding regions, while pursuing targeted engagement further
afield». «Our efforts should enable the EU to act autonomously
while also contributing to and undertaking actions in cooperation with NATO».«The EU needs to be strengthened as a security
community: European security and defense efforts should enable
the EU to act autonomously while also contributing to and undertaking actions in cooperation with NATO. »
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O segundo assunto (entendimento com a NATO) é talvez o mais
interessante e arrojado. Responde à questão sempre adiada de clarificar
qual o tipo de complementaridade que se deve procurar entre a NATO e
a Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia. Depois de
intermináveis debates, que se arrastam há anos, sobre se a complementaridade devia ter uma natureza de base geográfica (divisão de espaços)
ou de base funcional (divisão de tarefas) o novo documento recomenda
uma combinação destes dois critérios.
O que isto significa, na prática, é simples. É o assumir do princípio de que cabe à União Europeia, e não à NATO, a responsabilidade
primária pela segurança da Europa. É uma responsabilidade primária
(critério geográfico) mas não exclusiva porque, obviamente, continua
a incluir como elemento essencial o envolvimento da Aliança (critério
funcional), quer na vertente de dissuasão, quer em aspetos específicos
de capacidades militares, por exemplo, a defesa antimíssil.
Veremos se, de facto, existe vontade política para concretizar esta
orientação.

O BREXIT. REVÉS OU OPORTUNIDADE?
As eventuais implicações do Brexit sobre a segurança e defesa europeia, mais tarde ou mais cedo, estarão em cima da mesa, como mais
uma dimensão importante do desafio que a Europa tem pela frente. A
questão põe-se em simultâneo no campo da NATO e da União Europeia. Bastante mais no segundo campo, como veremos. Qual será a
exata dimensão e natureza desse desafio vai depender de se saber se
do Brexit vão resultar mais ou menos recursos para a Defesa britânica.
Para a NATO, um Reino Unido com menos recursos na Defesa – o
desfecho mais provável – vai exatamente contra os repetidos apelos
dos EUA para que os europeus assumam uma maior quota-parte das
suas responsabilidades. Para a generalidade dos países que olham para
a NATO como a pedra angular da sua própria defesa e, em geral, da
defesa europeia, não são boas notícias.
Para a União Europeia, uma Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) sem o participante militarmente mais importante é, à partida, um revés com que não será fácil lidar, dizem todos analistas («The
CSDP will be much harder to maintain, much less to improve upon»). É
fácil compreender porque vão as opiniões neste sentido.
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O Reino Unido tem sido um dos Estados-membros que mais influenciou a formulação e concretização da política externa da União
Europeia e, claramente também, um dos que mais têm viabilizado as
intervenções militares externas, juntamente com a França. Não obstante os quase drásticos cortes orçamentais a que tem sujeitado o setor Defesa, continua a garantir um conjunto coerente de capacidades
militares que, de facto, fazem a diferença no contexto europeu. Sem o
Reino Unido, a União Europeia fica dependente sobretudo da França
para intervenções no exterior.
A Europa aparecerá militarmente mais fragilizada e politicamente mais dividida perante uma Rússia que quer recuperar zonas de influência. Perderá o mais eficaz e direto elo de ligação transatlântica
com os EUA, papel desempenhado tradicionalmente pelo Reino Unido, como o interlocutor privilegiado.
Malgrado o revés, nem tudo é negativo. Em especial, se tivermos
presente que o Reino Unido, por várias vezes, impediu iniciativas importantes concebidas para dar à União alguma capacidade de intervenção militar, num quadro de colaboração equilibrada com a NATO,
mas com autonomia estratégica. Até certo ponto, o Reino Unido foi
a voz das administrações americanas que receavam que o desenvolvimento da PCSD acabaria por vir em detrimento da NATO. A desconfiança britânica, neste campo, ficou bem expressa na campanha
que precedeu o referendo («The EU undermines our membership of
NATO» (Michael Elliot, chief executive “Vote Leave”).
Se os europeus decidirem avançar com uma PCSD que seja um
credível instrumento para a estabilidade e paz, pelo menos na zona de
vizinhança próxima, estarão agora livres da resistência que o Reino
Unido sempre representou. Quererão aproveitar a oportunidade? Se
quiserem, é altura de começar a conceber um caminho que permita
repartir responsabilidades com a NATO, no interesse das duas partes.
Uma PCSD credível é essencial num contexto de segurança que
inclui várias áreas de intervenção para que a União Europeia está mais
habilitada que a NATO. Será também um importante elemento de unidade europeia e, ao contrário do que se ouve com alguma frequência,
não precisará de mais integração da que é aceite, sem reservas, na
NATO.
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A CIMEIRA DE VARSÓVIA
Não obstante as expetativas altas que precederam a Cimeira da
NATO em Varsóvia, que alguns previam como um “Inflection point”
e um “defining moment for our security”, não se verificou qualquer
mudança de orientação. Alguns esperavam que da Cimeira saísse uma
reavaliação da missão da NATO. Defendeu-se, por exemplo, que tinha
chegado a altura de deixar cair a prioridade dada nas últimas duas décadas à chamada capacidade expedicionária, para intervenção no exterior,
em favor de uma concentração de esforço principal na defesa coletiva
de natureza territorial.
Ficou claro, no entanto, que, sem prejuízo da missão básica de
garantir a soberania e integridade territorial («the greatest responsibility»), a Aliança pretende continuar a ter um papel fora da sua área de
responsabilidade para projetar estabilidade («NATO will continue to
enhance its role in projecting stability»).
No entanto, esta contínua ampliação das áreas de interesse que só indiretamente se relacionam com a razão de ser da Aliança, é discutível. No
mínimo, está a acentuar a descaraterização da NATO como uma aliança
essencialmente militar e a levar a organização para terrenos onde o que
faria mais sentido seria um entendimento estreito com a União Europeia,
que é onde reside a vocação para tratar desses assuntos.
Correspondendo a anteriores sugestões da União, a necessidade desse entendimento voltou a merecer a atenção da Cimeira, quer no texto
do comunicado, quer numa declaração conjunta assinada na véspera. No
entanto, não obstante referências concretas a áreas de cooperação no campo do combate às ameaças híbridas, cibersegurança, segurança marítima,
incluindo a realização de exercícios, ficou em branco, mais uma vez, o
acerto de um entendimento estratégico na procura de complementaridade.
A reafirmação do caminho estabelecido em Gales, uma cimeira
marcada pela necessidade de dar uma resposta à postura russa, foi um
ponto de destaque. Incluiu o anúncio dos novos quatro batalhões a estacionar na Polónia e nos três Países bálticos, medida simbólica, mais de
natureza política do que militar, para reforçar a mensagem de que um
eventual conflito da Rússia com esses Países será assumido como um
conflito com a NATO.
Outro tema em que a NATO se manteve firme é o do alargamento,
com a reafirmação da continuação da política de “porta aberta”. Em re-
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lação à Ucrânia nada foi dito de concreto, mas a Geórgia tornou a ver
reafirmada a promessa de que um dia será membro da NATO («At the
2008 Bucharest Summit we agreed that Georgia will become a member
of NATO with MAP as an integral part of the process; today we reaffirm
all elements of that decision, as well all subsequent decisions»).
Compreende-se a dificuldade de recuar de forma explícita, depois
dos compromissos assumidos, mas isso não deveria impedir uma nova
ponderação dos custos e vantagens dessa política, quer quanto aos seus
objetivos, quer quanto à forma como tem sido conduzida. De outra forma, a Europa continua sob o risco de ser “arrastada” para situações
complexas que não está preparada para enfrentar e que acentuam a
sua dependência militar em relação aos EUA. O alargamento deve ser
conduzido, em primeira instância, como um elemento de estabilização,
nunca como de destabilização que dá à Rússia um pretexto para adotar
uma postura militar mais agressiva.

O “GOLPE MILITAR” NA TURQUIA?
A Turquia sofreu mais um golpe militar em 15 de julho. Foi o quinto nos últimos 56 anos, o que dá uma média de um por década. Mas foi
diferente de todos os outros. Durou apenas cerca de quatro horas e foi
abrir a porta a um desfecho totalmente oposto ao que visava. Permitiu
ao Presidente Erdogan alargar e reforçar o caminho para um regime autoritário de natureza presidencial que persegue há já algum tempo. De
que forma? Considerando que a responsabilidade principal pelo golpe
não era dos militares mas sobretudo do “Movimento Gullen”, nome de
um organização cujo fundador é Fethullah Gullen, um líder religioso
muçulmano sunita, que vive nos EUA desde 1999.
Gullen entrou em “rota de colisão” com Erdogan à volta de
2010/2011 depois de um período de cooperação estreita, que muito
ajudou Erdogan a consolidar o poder, como presidente da Câmara de
Istambul em 1994/1998, líder do Partido Justiça e Desenvolvimento
desde 2001, 1º Ministro entre 2003 e 2014 e Presidente da República
desde 2014.
O processo de “divórcio” terminou com a classificação do movimento como organização terrorista que, obviamente, não é. Se fosse, já
Gullen teria sido impedido de gerir a rede de escolas que tem nos EUA
(entre vários outros países, incluindo a própria Turquia e o Paquistão)
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e teria sido, de imediato, objeto de um pedido de extradição. O movimento não só nega qualquer envolvimento como condena o golpe
militar que, aliás, falhou redondamente.
A ideia de Erdogan em associar os militares golpistas com o Movimento Gullen não faz sentido, segundo vários analistas. O Movimento tem alargada implantação em muitos setores da sociedade (polícias, professores, magistrados, etc.) mas não nas Forças Armadas,
desde que Erdogan e Gullen, há alguns anos atrás, estiveram aliados
para contrariar a influência dos militares.
Os números das pessoas detidas ou afastadas dos seus cargos na
administração turca esclarecem bem este ponto. Militares são 8.651,
um pequeno grupo se comparado com os 43.000 funcionários públicos, 21.000 professores, 1.577 decanos e reitores de universidades
que ficaram impedidos de manter o seu posto de trabalho. Mais os
jornalistas a que foi retirada a licença profissional, e as 131 editoras e
agências de notícias que foram encerrados.
Parece óbvio que o Presidente está sobretudo a aproveitar a oportunidade que lhe caiu nas mãos para criar um sério revés entre os que
politicamente se lhe opõem. Como foi possível aos serviços secretos
identificar tanta gente, numa questão de dias? Obviamente, são medidas que estavam pensadas de antemão e que visaram muito mais do
que punir diretamente os responsáveis.
Erdogan tem o projeto ambicioso de pôr um ponto final no modelo de uma Turquia a funcionar com base num multipartidarismo
secular e nacionalista para, em sua substituição, lançar a construção
de uma identidade de essência islamita – a nova Turquia. Uma espécie
de processo revolucionário que alterará a forma como o Estado turco
está organizado e o fim da ideia, em que muitos acreditaram algum
tempo, de que Turquia podia ser um modelo para o mundo árabe seguir a caminho da estabilidade.
Através do golpe militar Erdogan conseguiu uma vitória pessoal
que lhe vai permitir acelerar o avanço do seu projeto. Agora, Erdogan
tem uma justificação para fazer o que vinha tentando há algum tempo
para alargar os seus poderes e retirar espaço aos seus inimigos, em
especial os seguidores de Gullen. Não obstante o Presidente ainda não
ter conseguido obter a maioria parlamentar necessária para alterar a
Constituição no sentido de passar a ter poderes executivos, a verdade
é que, na prática, atua dessa forma com o apoio tácito de todos e so-
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bretudo de um primeiro-ministro que, ao contrário do anterior, não lhe
levanta dificuldades nesse campo.
Erdogan, no curto prazo, não terá dificuldades de maior. Calcula-se
que não lhe será difícil combinar a vantagem política, a que legitimamente ascendeu nas duas últimas eleições, com o apoio que recolheu
ao conseguir fazer impedir que o golpe militar se consumasse. Ditadura por ditadura, os turcos parecem preferir a de Erdogan que tem
proporcionado crescimento económico. As dificuldades virão mais
tarde. Saber exatamente quando chegarão depende de três fatores: da
evolução da economia, da situação de segurança interna (ataques terroristas) e da instabilidade social que as perseguições aos simpatizantes do Movimento Gullen vão gerar. Nenhum destes pontos suscita
expetativas positivas. Em especial, o último, se tivermos em conta a
rede de apoios de natureza social criados pelo Movimento (ensino,
saúde, etc.) de onde a população turca tira vantagens materiais.
Será uma situação difícil. Profundas divisões internas com o
acentuar da polarização entre turcos e curdos e entre islamitas e secularistas, milhares de detidos cuja situação gerará tensões internas
e porá os turcos uns contra os outros, muita insegurança, o separatismo curdo e problemas graves no setor militar que é precisamente
por onde passa parte importante das medidas a adotar para que haja
estabilidade e paz.
É a este contexto – sem boas opções à vista – que se resume o
drama que vive a Turquia. Um país sob a liderança de um Presidente
que parece mais determinado em consolidar o seu estatuto de líder
inquestionável do que em resolver as profundas divisões em que a sua
população se debate. Torna-se difícil encarar com otimismo o que, no
final, vai resultar desta crise.
As Forças Armadas vão demorar a recomporem-se operacionalmente das purgas a que foram sujeitas e a recuperarem o prestígio e
dignidade perdida. Comparando os efetivos em março de 2016, com os
dados disponibilizados no início de setembro, verifica-se uma redução
de 119 oficiais generais (redução de 38%) e 2.502 oficiais (8%). Estas
reduções são atribuíveis às quatro purgas realizadas na sequência do
golpe de 15 de julho. Permanecem rumores de que a continuação das
investigações poderá levar a mais expulsões do serviço. O grupo mais
afetado e também o que terá maior impacto negativo nas capacidades
e na operacionalidade do sistema de forças é o dos pilotos, setor onde
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274 afastamentos reduziram a disponibilidade de pilotos por avião de
uma relação de 1,86 para 1,25 e para 0,8 entre os pilotos de combate.
A Força Aérea turca tinha em meados de julho cerca de 600 pilotos
para os 321 aviões (240 F 16) que tem ao serviço.
A crise demorará algum tempo a resolver: dois anos no mínimo, segundo alguns especialistas. Mas o impacto de longo prazo pode
estender-se por mais tempo, eventualmente dez anos. Este é um ponto
de preocupação para a Europa. Não apenas porque se trata das maiores
forças armadas europeias. Sobretudo porque fragiliza politicamente o
setor da sociedade turca que mais defende a manutenção do país no
campo ocidental.
Os seguintes dois factos esclarecem este segundo aspeto da situação:
1º Facto – Um oficial turco a prestar serviço na NATO, Norfolk
(Aclant Command Transformation) pediu asilo aos EUA, depois de
ter sido mandado regressar ao seu país (o vice-almirante Mustafa Zeki
Ugurlu). É uma situação intrigante e muito invulgar, entre países integrados na mesma Aliança. Um pedido de asilo, assim à partida, só
pode ter uma das duas seguintes leituras. O reconhecimento do próprio quanto a algum envolvimento, improvável dada a situação do
oficial em questão, ou o receio – este sim provável – de não vir a ter
um tratamento justo e imparcial na clarificação das circunstâncias em
que o golpe se desenvolveu e do seu eventual papel.
2º Facto – Dez coronéis condenados em 2008, conhecidos pelas
suas posições anti-EUA e anti-NATO e defensores de uma postura
menos atlanticista e mais pró-Eurásia, viram agora recompensado o
seu posicionamento político. Foram incluídos na vaga de 99 promoções ao posto de oficial-general que o Conselho Supremo Militar decidiu, na sequência da purga que afastou 149 oficiais generais (45,8%
do total do quadro). Pelo que nos sugere este facto, parece que, para
Erdogan, não é problema, bem pelo contrário, que os militares turcos
tomem posições políticas. É preciso apenas que não sejam contrárias
às orientações políticas do Presidente. Sendo favoráveis, merecem recompensa, como mostra o caso apontado.
A manter-se este entendimento, a questão das relações político-militares na Turquia vai continuar afastada da visão tradicional do Ocidente e
em oposição aberta à linha recomendada pela União Europeia e à orientação exigida pela NATO aos países candidatos a membro da Aliança.
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Erdogan deu sinais, durante algum tempo, de pretender resolver
este assunto, mas, além de não ter conseguido ultrapassar a oposição
dos militares, cometeu erros graves. Nunca se empenhou seriamente
no propósito de instituir uma base verdadeiramente democrática para o
relacionamento político-militar. Optou por afastar os elementos que não
lhe mereciam confiança em vez de tentar estabelecer uma clara subordinação das estruturas militares ao poder político.
Este objetivo exigiria medidas legislativas mas só há notícia de
uma única iniciativa nesse campo, a alteração do artigo 35 do Código
de Serviço Interno das Forças Armadas, que era o habitualmente invocado pelos militares para fundamentar a sua autoridade. O artigo foi
alterado para limitar o campo das ações militares às ameaças externas,
mas o seu impacto na cultura militar turca não se sentiu. Os militares
continuaram a assumir que eventuais intervenções perante desvios da
Constituição era não só um direito mas, sobretudo, uma obrigação de
que não poderiam alhear-se.
Erdogan pretende, agora, ter o Chefe do Estado-Maior da Defesa
(CHOD), sob a sua direta dependência, com funções de coordenação
dos três Ramos, que, no entanto, se manterão sob a dependência do
ministro da Defesa. Dito por outras palavras quer ter um controlo e
acesso direto ao alto comando militar. Mas a alteração requer uma
emenda constitucional que não está garantida. Diz-se que conservou o
atual CHOD e os três chefes dos Ramos para que ajudem a implantar
as reformas pretendidas mas alguns relatos da imprensa internacional
contam outra versão. Quando interrogado sobre uma possível “resignação” do general Hulusi Akar (CHOD) terá dito que «não se mudam
os cavalos a meio da travessia de um rio». Uma forma de dizer que
mais mudanças só aguardam o momento certo. Presumo que a “travessia do rio” significa o momento crítico que a Turquia vive hoje em
termos de segurança, com o problema dos curdos, o terrorismo e a
questão síria, um campo aberto de oposição com Moscovo.
Como conseguirão as Forças Armadas passar incólumes por todas estas vicissitudes – perda de quadros, perda de prestígio interno
e internacional, perda de moral, etc.? Naturalmente, as reformas pretendidas pelo Presidente, que é impossível dissociar de um clima de
desconfiança aberta, vão afetar ainda mais a dignidade que a instituição devia ter.
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ANTÓNIO GUTERRES NA ONU
António Guterres foi eleito para o cargo de secretário-geral da
ONU. Apesar das dificuldades do processo, que não é exatamente de
um processo eleitoral, no sentido tradicional do termo, conseguiu superar todas as dificuldades, mantendo-se como favorito durante todo o
percurso.
Recordo que quem elege o secretário-geral é a Assembleia Geral
das Nações Unidas mas a base de partida é uma Resolução do Conselho
de Segurança que recomenda um nome que, para ser eleito, terá que
recolher uma maioria simples de votos a favor. Portanto, é um processo que está dependente, na fase que se desenvolve no Conselho de
Segurança, sobretudo de negociações políticas entre os cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança, que têm direito a veto. Se estes
enveredarem por usar a eleição como uma oportunidade de disputar influências e defender interesses, as qualificações de cada candidato não
contam tanto quanto seria de esperar e o desfecho torna-se ainda mais
difícil de prever. O nome recomendado tem que reunir pelo menos nove
votos a favor, tendo, portanto, que incluir, no mínimo, o apoio de quatro
dos restantes dez membros não permanentes do Conselho.
Esta eleição incluiu, pela primeira vez, a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem um diálogo informal com os candidatos
ao cargo. Esta iniciativa, juntamente com as audições dos candidatos no
Conselho de Segurança e as votações informais que se lhes seguiram,
teve importância na medida em que fomentou um maior envolvimento da opinião pública nos vários passos do processo. Porém, pouca ou
nenhuma transparência acrescentaram porque tudo o que é importante
continuou a passar-se exclusivamente atrás das portas dos gabinetes e
sujeito ao direito de veto dos cinco membros permanentes do Conselho,
como referido atrás.
Guterres tinha como qualificação de peso o ter sido Alto-comissário para os Refugiados, cargo que lhe granjeou grande respeitabilidade,
que lhe deu alargada visibilidade e muitos contactos. O conhecimento
que ganhou dos meandros de funcionamento da ONU foi justamente
considerado uma mais-valia que não deixou ninguém indiferente.
Conseguiu ultrapassar as esperadas reticências da Rússia e da
China, não recetivas à ideia de ver à frente da ONU o antigo primei-
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ro-ministro de um país fundador da NATO e um ativista humanitário.
Conseguiu também fazer ignorar a orientação constante da Resolução
51/241 de 1997 que recomenda que a escolha do secretário-geral tenha
em consideração a procura de equilíbrio de representatividade regional
e de género.
Acabou por ser escolhido como o mais experiente e de uma forma
rápida. Agora, é chegada a altura de “voltar à terra” e começar a tentar
saber que diferença Guterres conseguirá fazer do seu antecessor e de
que forma tenciona caracterizar o seu mandato.
Primeiro ponto sobre o qual muita gente se interroga é saber que
tipo de líder será António Guterres. Vai ser assertivo e firme, como muitos acham indispensável para que finalmente aconteçam as reformas necessárias, ou vai contentar-se com gerir as crises, se possível de forma
independente da pressão dos “grandes”? Que ilação retirará das críticas
feitas ao seu antecessor de ter sido pouco independente, segundo alguns, muito alinhado com os EUA, em especial no primeiro mandato?
Segundo ponto: Vai inclinar-se para o lado dos que alegam que as
respostas militares às atuais ameaças raramente funcionam no sentido
esperado, sendo, por vezes, desastrosas? Ou vai preferir alinhar com os
que defendem que tentar lidar com ameaças como terrorismo no campo
diplomático e do desenvolvimento é apenas perder tempo e dinheiro
que seria melhor empregue em combatê-las diretamente? Vai alimentar
desde já o debate em curso nas Nações Unidas sobre este assunto ou vai
preferir deixá-lo cair para mais tarde, quando se sentir confortável com
as opções?
Terceiro ponto: Vai Guterres combater a perceção de que os conceitos da “responsabilidade de proteger” (de Kofi Annan) e de operações humanitárias têm vindo a cair no campo da “letra morta” ou vai
preferir dedicar-se à ideia de que as Nações Unidas devem sobretudo
dedicar-se a estratégias de longo prazo para a prevenção de conflitos?
Na expetativa de que não vai permitir que a organização se demita da
responsabilidade de proteger, como conciliará a indispensabilidade de
seguir as duas vias, em paralelo?
Quarto ponto: Como vai Guterres combater a má imagem de várias
intervenções militares de manutenção de paz que tiveram desfechos desastrosos ou em que o propósito não foi alcançado (Ruanda, Srebrenica,
Sudão do Sul, Burundi, Mali, etc.), quer por deficiências no campo da
postura (aversão ao risco, falta de eficácia, etc.), quer na forma como
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se apresentam equipadas? Como porá um ponto final na lista longa de
incidentes de abusos sexuais (480 entre 2008 e 2013)? Tenciona o novo
secretário-geral definir critérios e padrões a que as forças devem obedecer, sujeitando-as a uma verificação prévia? Como poderá Guterres
conseguir envolver nessas operações Países com credibilidade garantida, quer no campo moral como no campo operacional? Concorda Guterres com a ideia de que as limitações de intervenção não são apenas
políticas? Admite que têm uma dimensão operacional militar que tem
sido descurada?
Quinto ponto: Irá Guterres manter-se na linha de Ban Ki-moon que
não aceitou a recomendação do High Level Panel on Peace Operations
para designação de um “deputy” que se encarregaria da supervisão das
operações de manutenção de paz, ou vai reconhecer que terá que delegar mais do que quis o seu antecessor no interesse da eficácia? Está o
novo secretário-geral na disposição de “olhar” para a parte das 140 recomendações que o Painel fez e que não estão implementadas? Estará o
novo secretário-geral ciente de que o atual esforço de acompanhamento das 16 operações em curso, envolvendo um total de quase 119.000
efetivos, entre militares, polícias e funcionários civis, necessita de um
acompanhamento de alto nível que ele não pode garantir?
Sexto ponto: Vai conseguir organizar o “staff” das Nações Unidas, principalmente os cargos mais importantes, com base no critério
de mérito para escolher os melhores, que foi o que lhe permitiu ser
eleito? Ou vai ter que ceder ao jogo de pressões a que estará sujeito em
especial pelos grandes que querem retirar às Nações Unidas uma natureza marcadamente ocidental? Por exemplo, cedendo à China o lugar
de subsecretário-geral para as operações de manutenção de paz (tradicionalmente como pelouro da França) e à Rússia o cargo de Chefe do
Departamento de Negócios Políticos (que tem transitado entre os EUA
e o Reino Unido)?
Sétimo ponto: Tem Guterres já alguma ideia de como “agarrar”
a prioridade que quer dar à questão síria, uma crise de que as Nações
Unidas se têm mantido afastadas? Vai ficar à espera que ao ISIS seja
derrotado para então iniciar o processo de normalização (estabilização,
reconciliação, etc. etc.)? Reconhece ou não que a reconciliação entre
os EUA e a Rússia, qualquer que seja o caminho a seguir, é um ponto
prévio muito difícil de resolver dada a degradação a que chegou o respetivo relacionamento bilateral? Como poderá articular-se a ideia de
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Guterres da necessidade de um “surge in diplomacy for peace” com a
postura russa que tem vindo a tirar cada vez mais espaço ao trabalho
diplomático? Conseguirá Guterres tirar partido de um possível agravamento do contencioso, promovendo a partir daí o entendimento que
tem faltado?
Tudo se resume, afinal, num ponto simples de enunciar embora
muito difícil de concretizar. Fazer das Nações Unidas uma organização
capaz de empreender ações coletiva na defesa da paz e estabilidade no
mundo em vez de se limitar a ser uma “talking shop”. É este o grande
desafio que Guterres tem pela frente. Será pela forma como o vai enfrentar que irá sendo avaliado.

O PREÇO DA PAZ NA COLÔMBIA
Os colombianos não quiseram a paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) a qualquer preço. Embora por uma
muito reduzida margem (menos de 1%, 50,2% contra e 49,8% a favor),
numa votação dominada por uma abstenção muito grande (votaram
apenas 37,4% do total de cidadãos recenseados), recusaram os termos
em que o acordo foi assinado no passado dia 26 de setembro.
Não aceitaram uma solução que libertaria os guerrilheiros de prestar contas perante a justiça, se confessassem os seus crimes, embora
exigindo a sua passagem por um processo de integração social que se
deveria iniciar de imediato, reunindo-os em zonas de concentração para
entrega do armamento. Quiseram exigir que se fizesse justiça contra
os responsáveis por uma luta de mais de 50 anos, com episódios de
extrema violência que fez cerca de 250.000 mortos e deu origem a mais
de seis milhões de deslocados que se viram obrigados a abandonar o
território controlado pelo movimento.
Este desfecho surpreendeu quase todo o mundo, porque as sondagens indicavam uma vitória do sim com um resultado favorável acima
dos 60%. Venceu, no entanto, a campanha pelo não, cuja principal figura foi o ex-Presidente Álvaro Uribe, que defendeu a necessidade de
um acordo melhor, principalmente nos seus dois aspetos mais controversos: a impunidade concedida aos guerrilheiros perante uma simples
confissão e as garantias políticas dadas ao Movimento, quer no imediato, com direito a dez lugares no Parlamento, quer, no futuro, em acesso
a futuras eleições.
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Prevaleceu a ideia: Paz sim, mas com justiça. Ou, por outras palavras: Paz sim, impunidade não.
Juan Manuel dos Santos reconheceu várias vezes que o acordo não
era perfeito mas nunca dando explicações detalhadas sobre o conteúdo
do acordo, muito menos sobre as concessões com que tinha concordado. Apostou na expetativa de que o aplauso internacional que tinha
obtido pelo desfecho de mais de quatro anos de negociações seria suficiente para “calar” a oposição ao acordo e o desconforto interno sobre
as cedências – excessivas, para muitos – feitas aos guerrilheiros. A população colombiana mostrou não se deixar pressionar pelas celebrações
obviamente prematuras.
Entretanto, o Presidente encontrou uma forma de tornear a dificuldade. Passou o assunto para o Parlamento, evitando um segundo referendo sobre um novo texto que introduz cerca de 50 correções ao original. O novo documento ficou aprovado no Parlamento, não obstante
as objeções da oposição que considerou as mudanças mais cosméticas
do que reais e não subscreve o expediente do Presidente. Continua de
fora qualquer possibilidade de os membros das FARC virem a ser condenados a penas de prisão, independentemente do grau de gravidade
das suas ações, precisamente o ponto que mais deve ter contribuído
para o não no referendo. Pior ainda. À data da redação deste texto,
corria a notícia de que as FARC recusam desmobilizar enquanto não
for decretada uma amnistia que permita libertar os que se encontram
presos. Como será o desfecho deste assunto é matéria em aberto que
inclui um possível regresso às hostilidades.Quer tudo isto dizer que não
há esperança? Não, mas o caminho para o fim do conflito não está tão
perto como se julga.

MOSSUL, O LONGO CAMINHO PARA A PAZ
Com o início da operação de reconquista de Mossul – a cidade
sunita mais importante do Iraque e a 2ª do País, há dois anos sob o
controlo ISIS – o Governo do Iraque deu mais um passo – o mais difícil
e mais imprevisível – para a recuperação da soberania territorial que
começou a perder em dezembro de 2013 a favor do ISIS.
Mossul caiu em julho de 2014 por ação de cerca de 1.500 guerrilheiros do ISIS que puseram em debandada quatro divisões do Exército
iraquiano, com abandono do respetivo armamento. Três semanas de-
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pois, al-Bahdadi, na Grande Mesquita de al-Nuri em Mossul, proclamava-a capital do ISIS no Iraque e o centro do califado. Por essa altura,
o movimento já controlava um terço do Iraque, onde se incluíam as cidades de Faluja, Ramadi e Tikrit, entre outras localidades importantes,
nomeadamente pelo acesso a explorações de petróleo.
Esta situação começou a inverter-se no final de 2015 com a recuperação de Tikrit, seguida pela de Ramadi em janeiro e Faluja em junho
deste ano, na sequência de ofensivas desencadeadas pelo Governo iraquiano, mas os prejuízos resultantes do domínio jihadista, embora de
duração relativamente curta, são incalculáveis. Ramadi, por exemplo,
dez meses depois de libertada, permanece inabitável e Tikrit, que foi
deixada sem serviços básicos funcionais, só conseguiu atrair ao regresso 70.000 dos 210.000 habitantes que tinham fugido. Por aqui se pode,
desde já, imaginar o que pode estar em causa quanto à reabilitação de
Mossul, na sequência da ofensiva em curso.
Mossul tem uma importância prática e simbólica de longe mais
relevante que qualquer das outras cidades. Tem uma dimensão geográfica e populacional muito maior (tinha 2,4 milhões de habitantes) e uma
localização que lhe permite o controlo de uma rede viária vital e funcionar como uma espécie de motor económico do norte iraquiano. É também um centro da civilização assíria, repleto de locais da antiguidade,
e o mais importante símbolo da presença da ocupação jiadista. Estando
sob o controlo do ISIS há mais de dois anos, e sabendo este que o Exército iraquiano tentaria regressar mais tarde ou mais cedo, é de esperar
que o movimento a tenha tornado numa fortaleza quase inexpugnável.
Este contexto vai exponenciar as dificuldades, já de si grandes,
que os cerca de 50.000 efetivos das forças da coligação têm pela frente.
Do outro lado, estarão as forças do ISIS de que não existe informação
segura. Estima-se que podem ser entre dois mil e sete mil guerrilheiros
(talvez 5.000 segundo a maioria dos analistas).
É muito difícil prever como se desenvolverão as operações. Em
novembro, desenrolava-se apenas o que se tem designado pela 1ª fase,
que visa reduzir progressivamente o perímetro controlado pelo ISIS e
preparar a tomada da cidade. Calcula-se que se evitará fechar o cerco
para deixar uma via de saída em terreno aberto onde seria mais fácil
derrotar as forças do ISIS mas o que estas farão é quase de todo em todo
imprevisível. Tanto podem retirar para voltar mais tarde como podem
resistir até ao fim, prolongando o confronto.
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Entre estas duas situações extremas, podem passar ao modo da luta de
guerrilha e preparar um clima de insurreição para o período imediatamente
subsequente à entrada das forças de libertação, explorando os ressentimentos dos sunitas pelo défice de proteção que têm sofrido por parte do Governo central em Bagdade. Poderão também optar por tentar “distrair” as forças da coligação atacando em outros locais, como aconteceu em Kirkurk.
Para já, não estão a apostar em retardar o avanço da coligação. A maioria
das povoações que estas foram ocupando tinha sido antecipadamente evacuada pelo ISIS. A estratégia pode passar por estar a reservar a grande resistência para uma fase mais final da aproximação mas prevalece a opinião
de que evitarão qualquer confronto direto onde a supremacia militar das
forças iraquianas faria facilmente pender a vantagem para o lado iraquiano.
Às forças iraquianas também não interessa o confronto frontal de
assalto à cidade, que aumentaria o grau de destruição e faria muitas
vítimas civis. Vão certamente seguir uma estratégia de esgotamento e
corte das linhas de abastecimento externo embora incluindo algumas
ações diretas contra grupos de guerrilheiros, se as oportunidades surgirem. Presume-se que estas serão cada vez menores porque o ISIS já terá
passado ao modo de guerrilha, dispersando as forças e misturando-se
com a população local.
A ser verdade que o ISIS construiu uma extensa rede de infraestruturas subterrâneas, terá por essa via a possibilidade de surpreender as forças
regulares e fugir logo de seguida para evitar duelos diretos. Para as forças
iraquianas terá que ser um trabalho de muita paciência e por isso se tem
dito que demorará bastante tempo mas se ISIS enveredar por recorrer a
atrocidades contra a população local – como tem feito com frequência
– tudo se pode precipitar. Uma organização que luta pela libertação das
mulheres da etnia “yasidis” que foram escravizadas pelo ISIS lançou um
apelo dramático que esclarece bem os riscos que alguns setores da população local estão a correr: «If you can’t save us, please bomb us».
Quer pela ação da coligação, quer pelo próprio ISIS, o risco de que
a cidade seja deixada em ruína total é grande. Em qualquer caso grande
parte do desfecho fica dependente da postura da população local. Se
continuar a complacência ou mesmo cumplicidade local que permitiu
ao ISIS instalar-se sem grandes obstáculos, a operação demorará muito
mais tempo e terá custos humanos e materiais muito maiores.
Não obstante todas estas dificuldades, não é difícil de prever que
a cidade, ou que o restará dela no final, voltará ao controlo das forças
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iraquianas, mais tarde ou mais cedo. Será, no entanto, essencial que os
EUA giram satisfatoriamente as rivalidades militares e diferentes visões
dentro da coligação e consigam que o 1.º Ministro iraquiano cumpra a
promessa de deixar em exclusivo para as forças governamentais a entrada
na cidade. Se as milícias xiitas forem autorizadas a entrar, o risco de que
a libertação corra mal, devido ao sectarismo do seu comportamento, será
elevado. A conclusão dessa fase, porém, não encerra o assunto. Encerra apenas o primeiro capítulo, essencialmente militar. Virão depois mais
dois capítulos, tanto ou mais complexos do que o primeiro.
Por um lado, o processo interno de administrar o período de pós-recuperação da cidade. Este assunto depende da forma como for feita
a gestão de sensibilidades políticas internas dando à comunidade sunita
garantias de que poderão confiar no Governo central de Bagdade. Se a
totalidade da população que ainda vive na cidade for tratada com cúmplice do ISIS será difícil um desfecho positivo. Por estas razões, muitos
têm tentado lembrar que o pior ainda está para vir, mesmo admitindo
que a cidade é libertada.
Por outro lado, haverá que lidar com um clima de disputa política
internacional por áreas de influência. De um lado, estará a Turquia, com
o apoio da Arábia Saudita e, em geral, os Estados de Golfo, a tentarem
garantir que a cidade permanece como área sob administração sunita.
Do outro lado, estará o Irão com o propósito de favorecer o controlo
xiita. As disputas, internas e externas, que permitiriam ao ISIS tomar
conta da cidade com grande facilidade não se vão extinguir com a sua
libertação. O que virá a seguir pode ser mesmo mais difícil do que a
expulsão do ISIS, principalmente se os acontecimentos vierem a dar
razão aos sunitas que concluíram que, mal por mal, o domínio do ISIS
pode ser menor que o dos xiitas. Para evitar que o drama iraquiano se
prolongue, a comunidade internacional vai ter que fazer muito mais
porque o Iraque sozinho não consegue encontrar o caminho da reconciliação nacional e estabilidade.

AS ELEIÇÕES AMERICANAS E A AUTONOMIA
ESTRATÉGICA DA EUROPA
Entre vários motivos de inquietação, nas mais variadas áreas, com
que os europeus seguiram o processo eleitoral nos EUA, alguns círcu-

714

anais do clube militar naval

los de opinião têm-se preocupado, em especial, sobre o possível impacto do desfecho das eleições na forma como o novo Presidente encarará
os compromissos com a Europa na área da segurança e defesa.
As declarações do candidato republicano Donald Trump em que
acusa os europeus de não estarem a fazer tanto quanto deviam no âmbito
da sua participação da NATO criaram alarme em vários setores, em particular nos que encaram a Rússia como uma ameaça existencial e vêm na
NATO a garantia da sua defesa. Trump – convém lembrar – questionou a
validade do compromisso de defesa coletiva, tal como formalizado no artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte se não se chegar a uma cooperação
equilibrada no esforço militar entre os dois lados do Atlântico.
Trump sabe, no entanto, que o que diz vai ao encontro de uma
maioria da opinião pública americana que se mostra cansada da deficiente distribuição desse esforço militar, apesar de a NATO continuar a
ser vista por 77% dos americanos como uma boa aliança. Aliás, Trump
não disse nada que não tenha sido dito anteriormente, em diversas ocasiões, por políticos e até altos responsáveis da administração americana.
Por exemplo, o senador John Mc Kein, Robert Gates em discurso de
despedida em reunião da NATO e o próprio Presidente Obama.
A resposta a estas questões pode estar na estratégia global que a
Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros
e Política de Segurança, Frederica Mogherini, apresentou ao Conselho
Europeu a 28 de junho e cujas orientações principais são as duas seguintes: a. Procura de autonomia estratégica, o que em termos de segurança e defesa corresponde à capacidade de atuar militarmente de forma
autónoma; b. O assumir do compromisso que cabe à União Europeia,
e não à NATO, a responsabilidade primária, mas não exclusiva, pela
segurança da Europa.
Infelizmente não é claro, nem para os europeus – muito menos
para os americanos – que exista vontade política para concretizar as
orientações estabelecidas. Há demasiados antecedentes deste tipo de
desfecho. O mais óbvio é o da célebre promessa de elevar os encargos
com Defesa para o nível dos 2% do PIB, promessa que se repete há quase duas décadas, sem ter sido cumprida. Em Portugal, assumiu a forma
de um compromisso com honras de inscrição no Conceito Estratégico
de Defesa Nacional entre 2003 e 2013, mas nunca observado.
Esta falta de credibilidade, mais tarde ou mais cedo, será ultrapassada, acredito eu. No entanto, para evitar que isso venha a acontecer
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numa situação crítica, será necessária uma decisão oportuna dos líderes europeus. Se esta faltar, acabará por ser o avolumar da pressão da
instabilidade e insegurança que se instalou na vizinhança próxima da
Europa, e que não desaparecerá miraculosamente, que ditará medidas
apressadas. Tudo será muito mais complicado.
É este o assunto que devia ser objeto das inquietações europeias e
não as declarações de Trump.
O que é verdadeiramente inquietante é o facto de a Europa continuar longe de ter capacidade para atuar, autonomamente se necessário,
nas crises que se desenvolvem na sua vizinhança próxima. Representam
problemas de segurança que só podem ser enfrentados pelo coletivo europeu, mas que nem sequer são exatamente do âmbito de competências
da NATO. São do campo da Estratégia Global da União Europeia, que
precisa de ser desenvolvida com detalhe na vertente de segurança e defesa. Para Sven Biscop, um dos que mais tem lutado pela credibilidade
da Política Comum de Segurança e Defesa, o resultado desse esforço
deve assumir a forma de um Livro Branco da Defesa Europeia:
«The EU White Paper is essential therefore, for only an EU White
Paper can answer the question that NATO does not even pose: what
exactly should Europeans be capable of alone when necessary?»
Obviamente, o tema da NATO não se esgota na questão do défice
de cooperação de que se queixa, aliás justamente, o lado americano.
Aliás, esse défice, em princípio, ficará saldado no momento em que as
responsabilidades dos europeus sobre a sua própria segurança forem assumidas como algo inalienável. Incluí também, por exemplo, a questão
do relacionamento com a Rússia, que, decerto, será revisto pelo futuro presidente, e a clarificação do tipo de entendimento estratégico que
deve moldar a colaboração NATO/UE, tendo presente que a Aliança
não interessa apenas à Europa; interessa de igual modo aos EUA, independentemente do maior ou menor contributo dos europeus.
O caso do relacionamento com a Rússia exige aceitar fazer-se uma
análise crítica do passado próximo. Apesar da atual postura “belicosa”
da Rússia – em que o Leste europeu se baseia para defender o reforço
da NATO – não é realista tentar falar da Aliança em função das ameaças
que deram origem à sua criação. A Rússia tem uma clara ambição de
disputar a hegemonia de que o Ocidente tem desfrutado e insiste em
tentar demonstrar que os problemas com que o mundo se debate não
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serão resolvidos sem a sua participação, isto é, apenas pelos EUA. Recentes declarações de Lavrov deixam bem claro que para Moscovo não
chega ser ouvido. É preciso que seja também parte da solução:
«If you remember a few months ago (President Barack) Obama
said just that: “We are the ones who should lay down the rules”. If
this is the way our American partners think, it means we will have
to go through a painful period of realization that no one can do
anything on their own. »
O caso da anexação da Crimeia demonstra que a Rússia não deixará de reagir quando sentir em causa áreas de influência que considera
vitais para a sua segurança, sendo que o caso da Ucrânia e da Geórgia
eram conhecidos pelo Ocidente como estando nesse campo. Não demonstra que tenha ambições territoriais. Mas se esse tipo de ameaça
regressar, o apoio dos EUA nunca decerto faltará, seja qual for a forma
de entendimento estratégico da Europa. Nesse caso não seria só a segurança da Europa a ficar em causa; ficariam também interesses elementares dos EUA.
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As atividades do Clube Militar Naval,
com expressão mais assinalável, que decorreram ao longo do segundo semestre de 2016
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no primeiro semestre, nomeadamente a edição
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Com projeto do consócio Valente Zambujo e produção da empresa
Gravo resultou numa “obra artística” muito bem conseguida e de elevado valor para a história do CMN, e como tal exortamos todos os sócios a
apreciar, encontrando-se ainda disponível para aquisição na sede do Clube.
O Ciclo de Palestras dedicado ao tema: “Atividades Operacionais
na Marinha” teve continuidade com a realização dos eventos seguintes:
- 4ª Palestra dedicada ao tema: “Operações com Helicópteros e
Programa de Modernização” (07 JUL), teve como oradores o CFR
Paulo Alves Martins, CO da Esquadrilha de Helicópteros, e o CMG
Manuel Silvestre Correia que abordou a “visão” de um Comandante
de Unidade Naval com helicóptero orgânico.

Foi um evento que registou um elevado interesse tendo sido muito
participado pela audiência na fase do debate.
- 5ª Palestra dedicada ao tema: “Operações Submarinas e
Operações de Mergulho” (15 SET), teve como oradores convidados o
CMG Mário Silva Gouveia, CO da Esquadrilha de Submarinos e o CFR
Rodrigo Nunes de Castro, CO do Agrupamento de Mergulhadores, que
abordaram as Operações Submarinas e Operações de Mergulho, na visão atual e futura.
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Foi uma sessão que registou uma significativa assistência e muito
participada na fase de discussão.
- 6ª Palestra: “As câmaras de oficiais nos navios da Marinha - o
antes e o depois das redes sociais” (03 NOV), este painel foi moderado pelo CALM António Gameiro Marques (Presidente da MAG) e
contou com a participação de 3 consócios convidados, o VALM Alexandre Silva da Fonseca, o COM Aníbal Soares Ribeiro e a 1TEN
Lara Tomás Martins, representado 3 gerações diferentes de oficiais.

Foi um evento com uma participação condigna, mas que face ao
seu interesse é de lamentar que não tenha registado mais presenças em
especial das camadas etárias mais jovens de oficiais da Marinha.
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No período pós férias, o Programa das Comemorações do 150º
Aniversário do Clube Militar Naval teve a devida continuidade e entrou
na fase que contemplava um conjunto de eventos de índole distinta, mas
todos eles contribuindo à sua maneira para o que foi tido em termos de
planeamento como uma conjugação rica e equilibrada de realizações
que visavam dar a devida expressão e significado a estas Comemorações e chegar ao “público-alvo” em diversas vertentes.
Nesta perspetiva foram realizados os seguintes eventos:
- Cerimónia de lançamento do Livro “CMN 150 Anos”, obra coordenada pelo consócio CMG António Costa Canas. Este evento decorreu no Auditório da Academia de Marinha, em sessão alusiva
às comemorações do 150º Aniversário do Clube Militar (27 SET).

A Sessão englobou as seguintes intervenções:
- “Resenha histórica do CMN”, pelo Comandante José Miguel Picoito, Presidente da Direção, em que se transcreve um pequeno excerto:
«… Estava assim, formada uma nova associação, que tinha como
intuito contribuir para o reforço da formação naval e cívica dos seus
associados, através da organização de palestras e colóquios, tornando-os
assim mais habilitados para o cumprimento das suas missões na Marinha, intenção esta plasmada no artigo 3º dos Estatutos, documento que
ainda hoje mantém a quase plenitude da sua atualidade.
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Volvidos cinco anos, em 1871, foi iniciada a publicação regular
dos Anais do Clube Militar Naval, a qual se mantém ininterrupta até
aos dias de hoje, com a sua imagem de marca assente no rigor e qualidade da informação que disponibiliza neste âmbito técnico-profissional, ligado às ciências do mar e à temática naval, tem granjeado ao
longo de todos estes anos, um enorme prestígio e valor ímpar na qualidade e diversidade dos seus artigos e crónicas, que não podem ser
dissociadas do rico património histórico desta Instituição.
…
No presente, o CMN continua sendo uma associação de âmbito
privado, de acesso restrito e de fins não lucrativos, em consonância
com os seus seculares estatutos, mas que procura manter-se prestigiada, moderna e atuante, como tal virada e de “portas abertas” para a
sociedade civil em geral e para o mundo universitário, da cultura e do
empresariado, bem como ainda para coletividades de carácter homólogo, no que consideramos ser uma das grandes mais-valias da sua
existência …».
- “História e usos do passado entre os oficiais da Marinha”, pelo
Prof. Doutor Sérgio Campos Matos, em que se transcreve um pequeno
excerto:
« … Pretende-se reflectir sobre a longevidade do Clube Militar
Naval e do seu orgão de imprensa, os Anais do CMN. E responder
à pergunta: de que modo este associativismo e a memória cultural e
científica que estes militares cultivaram pode ter marcado a cultura
histórica portuguesa? O que significa que será tido em conta não apenas o plano historiográfico mas também outras práticas memoriais e
usos do passado.
… É em larga medida um livro sobre o Clube Militar Naval e
sobre os seus sócios e acção cultural e cívica, no contexto da história
da Marinha portuguesa e da história da nação. O Clube foi uma associação profissional e também um grupo de pressão (no sentido que
Maurice Duverger dá a este conceito na Sociologie de la Politique)
com uma acção pública relevante.
É uma obra que se situa entre dois registos: história e memória.
História implica distanciamento crítico. Memória é mais e menos do
que a história. Mais porque envolve representações do passado relativamente espontâneas. Mas também intencionais. Menos do que a
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história pois os registos memorialísticos são por vezes emocionais – há
também memórias de oficiais da marinha e sócios que não eram historiadores e que têm grande interesse. Nele concede-se um lugar destacado às
comemorações e aos discursos comemorativos nos Anais e no presente
livro que – em parte – aproveita artigos publicados nos Anais…».
- “Apresentação do livro Clube Militar Naval 150 Anos”, pelo
coordenador da obra Académico António Costa Canas, em que se transcreve um pequeno excerto:
« … É assim que vejo a autoria deste livro. Ele é antes de tudo,
uma homenagem a todos aqueles que fizeram do Clube Militar Naval
a instituição que foi, ao longo deste século e meio, e que é hoje em dia.
Mas penso que devemos ir mais longe e atribuir a autoria desta obra
aos contributos de várias gerações de sócios do Clube, que o foram
construindo e moldando, nestes cento e cinquenta anos.
…
Uma palavra final sobre a estrutura do livro. Pode-se considerar
que o mesmo se encontra dividido em duas grandes partes, uma primeira dedicada à sua génese e a segunda centrada na história do Clube
no seu século e meio de existência. A primeira parte está dividida em
dois capítulos.
No primeiro, de contextualização, descreve-se o ambiente político
e social no Portugal do século XIX, até à fundação do Clube, tendo
também uma atenção especial sobre a Marinha nessa época. Este capítulo serve como uma espécie de introdução para o segundo, que se
centra na génese do Clube, procurando explicar quais as motivações
que levaram cento e vinte e cinco homens a decidir reunir-se numa associação, cuja principal preocupação era contribuir para a resolução
de alguns dos problemas que afetavam a Marinha de então.
A segunda parte tem uma estrutura similar. Começa também com
um capítulo de contextualização, para melhor se entender aquilo que
foi a vida política e social neste século e meio de vida do Clube. Tem
igualmente um capítulo, o mais extenso do livro, no qual se procurou
apresentar os aspetos que foram identificados como mais relevantes da
intervenção do Clube, e dos seus sócios, no mesmo período de cento
e cinquenta anos. Decidiu-se ainda incluir, entre estes dois capítulos,
um outro dedicado à «questão da sede». A existência de um espaço
adequado para o funcionamento do Clube foi sempre um problema que
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preocupou os seus sócios, ao longo dos tempos. Um primeiro, e importante, passo foi dado na década de 1930, com a mudança para a
sede do Marquês de Pombal, que grande parte dos sócios aqui presentes ainda conheceu bem. Foi o espaço onde o Clube permaneceu mais
anos, até ao momento. Contudo, já por ocasião do seu primeiro centenário, em 1966, se fazia sentir a pressão imobiliária naquela zona.
Não sendo proprietário do edifício, a sua permanência no mesmo teve
sempre uma elevada dose de precariedade. Na década de 1980, o Clube foi obrigado a desocupar a sua sede no Marquês de Pombal, mas
lutou, com todas as suas forças, pelo espaço que fora seu por cerca de
meio século. Como compensação pela saída daquele edifício histórico,
o Clube ganhou um edifício próprio, onde no presente está instalado. O
historial das sedes do Clube Militar Naval é o tema central do segundo
capítulo da segunda parte do livro …».

A Sessão terminou com umas breves palavras alusivas ao evento
pelo Presidente da Academia de Marinha, ALM Francisco Vidal Abreu
e em seguida foi servido de um “Porto de Honra”.
- Festival Náutico de Outono (23 OUT), organizado habitualmente
pelo Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), a que
neste ano o CMN se associou numa iniciativa conjunta também no
âmbito das Comemorações do 150º aniversário. A Cerimónia de Entrega de Prémios decorreu posteriormente no dia 04 NOV, em Jantar
realizado a bordo do Navio Escola “Sagres”.
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- Cerimónia e Almoço de confraternização na Escola Naval (27 OUT).
O programa completo deste evento contemplou:
- Missa por alma dos sócios do CMN já falecidos, na Capela da
BNL, celebrada pelo Capelão Licínio;
- Formatura e desfile em Parada do Corpo de Alunos com uma
exortação aos Cadetes sobre o Clube Militar Naval e o seu 150º
aniversário, pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
CALM António Gameiro Marques;
- Almoço na Camarinha do Comandante da EN, com a presença
de representantes da Formação de Comando, do Corpo Docente
e do Corpo Discente, com representação de todos os cursos da
EN.

A delegação do CMN foi composta pelos Presidentes e outros representantes dos Órgãos Sociais do CMN e das Comissões, pelo Presidente da Comissão Executiva das Comemorações e outros elementos
da CE e ainda de outros consócios que quiseram participar neste evento
de grande dignidade.
Face ao elevado interesse do discurso de exortação aos cadetes
reproduzimos aqui uma parcela desse texto:
… “Cadetes
Concluo, exortando-vos hoje, aqui, na Escola Naval, por ocasião
de uma efeméride tão significativa como o é a celebração de 150 anos
do CMN, a contribuir com a vossa modernidade, com a vossa imaginação, com a vossa criatividade e com a vossa perseverança para a preservação do seu património material e imaterial. Vós sois os legítimos
herdeiros desse património, a vós cabe a demonstração de que o botão
de âncora que ostentareis nos vossos uniformes de oficial da Marinha
é não só um símbolo identitário, mas também a expressão visível de um
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compromisso de continuidade dos princípios e dos valores que enformam a nossa história comum. Nesta, cabe por direito próprio o CMN
enquanto espaço que promove a inclusão, estimula a camaradagem,
celebra a liberdade e difunde a cultura própria dos que escolheram
servir Portugal no mar.
Cabe a todos os consócios contribuir para que o CMN inove e se
adapte aos tempos, sem perder a sua alma, para que assim possa perdurar por mais um ciclo de 150 anos, a bem das futuras gerações de
oficiais da nossa Marinha que todos vós representais.
Viva o Clube Militar Naval, Viva a nossa Marinha.
A Pátria Honrai que a Pátria vos Contempla”.
- Jantar da “Família Naval” (10 NOV), este evento reuniu representantes dos Corpos gerentes das seguintes Instituições: Clube Militar
Naval (CMN); Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA; Associação de Oficiais da Reserva Naval (AORN); Confraria
Marítima de Portugal; Associação de Fuzileiros; Clube do Sargento
da Armada (CSA) e do Clube de Praças da Armada (CPA), no que se
designou pela reunião da “Família Naval” para comemoração do 150º
Aniversário do CMN.
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-
SESSÃO SOLENE da Comemoração do 150º Aniversário do
CMN, presidida por S.Exª o Presidente da República e Presidente
da Comissão de Honra (15 NOV)
Este evento constituiu naturalmente o ponto mais alto das Comemorações por ter sido presidida pelo mais Alto Representante da Nação,
por ter reunido a significativa maioria dos Elementos da Comissão de
Honra e da Comissão Executiva das Comemorações, dos Órgãos Sociais do Clube, por representantes dos Corpos Dirigentes dos Clubes e
Instituições homólogas e com as quais são mantidas excelentes relações
de cooperação e de amizade e por uma representação muito significativa de sócios do Clube, representando diversas gerações.
A Sessão constou dos seguintes eventos:
18h00	– Chegada de S. Exª o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e descerramento da Placa Comemorativa do 150º Aniversário no Átrio da Entrada Principal;
18h05 – Cumprimentos dos membros da Comissão de Honra e outras
entidades a S. Exª Presidente da República, na sala D. Luís, seguida de assinatura do Livro de Honra do Clube Militar Naval;

18h15 – Início da Sessão Solene das Comemorações do 150º Aniversário do Clube Militar Naval, integraram a Mesa da Presidência
desta sessão, S. Exª o Presidente da República, e Presidente da
Comissão de Honra das Comemorações; o Presidente da Mesa
da Assembleia Geral; o Presidente da Direção; o Presidente da
Comissão de Redação dos Anais e o Presidente da Comissão
Executiva das Comemorações.
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18h16 – Alocução do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, CALM
António Gameiro Marques;

18h25 - O
 ferta aos membros da Comissão de Honra de um exemplar
da Medalha Comemorativa do 150º Aniversário do CMN e do
Livro dos 150 anos da sua História, o Presidente da Comissão Executiva, VALM José Monteiro Montenegro, procedeu
simbolicamente a esta oferta na figura do Presidente daquela
Comissão, sendo as destinadas aos demais membros entregues
no final da Sessão. Ao sócio mais antigo, VALM Vicente Almeida d’Eça, a entrega foi efetuada posteriormente em sua
casa, em virtude da sua condição física não lhe ter permitido
estar presente;
18h30 – Alocução do Presidente da Direção, CMG José Miguel Picoito,
versando uma breve resenha histórica do CMN;
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18h42 – Imposição de Carimbo e Assinaturas no Inteiro Postal alusivo ao 150.º Aniversário do Clube Militar Naval, assinaram o
Inteiro Postal S.Exª o Presidente da República, os membros
dos Corpos Sociais que integraram a Mesa da Presidência e o
Presidente do Conselho de Administração dos CTT – Correios
de Portugal, SA, Dr. Francisco de Lacerda;

18h50 – Alocução de S.Exª o Presidente da República, que concluiu
com o anunciar publicamente a concessão da Ordem do Infante D. Henrique ao Clube Militar Naval, materializada pela
entrega formal das Insígnias ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

19h00 – Encerramento da Sessão Solene com a interpretação do
Hino Nacional por um quinteto de metais da Banda da
Armada.
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A esta sessão seguiu-se uma visita à Exposição sobre Medalhística
Naval, patente na Sala de Bridge, e um Porto de Honra servido no salão
do 1ºAndar, com bolo de aniversário e as tradicionais “Salvas Artilheiras” em honra do 150º Aniversário do Clube Militar Naval.

Nota: Os textos das três alocuções da Sessão Solene, bem como os
textos integrais das três alocuções registadas na Sessão de Lançamento
do Livro “Clube Militar Naval 150 Anos” e ainda o texto da Exortação
aos Cadetes no Evento realizado na Escola Naval, estão disponíveis e
serão publicadas, na íntegra, oportunamente em edição próxima dos
Anais do CMN.
- Concerto da Banda da Armada no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em comemoração do Dia Nacional do
Mar e do 150º Aniversário do Clube Militar Naval (16 NOV), este
constituiu também um evento de grande dignidade e valor artístico
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tendo a Banda da Armada contado com a excelente participação da
cantora convidada, Susana Pinto, sendo de registar que a emblemática
sala da FCG ficou completamente preenchida de público, nos seus
1200 lugares.

- Exposição 37 anos de Medalhística Naval comemorando o Dia da
Marinha.
Uma iniciativa conjunta dos 3 Clubes (CMN; CSA; CPA) apoiada
pelo Gabinete do ALM CEMA, esteve patente nestes três eventos, realizados respetivamente na Academia de Marinha, na Escola Naval (onde
permaneceu patente também no período de realização do evento “Jornadas do Mar 2016”) e na Sede do Clube, os quais consideramos de grande
relevo num conjunto do Programa completo das Comemorações do 150º
Aniversário.
Este Programa irá terminar formalmente no próximo dia 10 de Março
de 2017, com uma Cerimónia de Homenagem nos túmulos de Vasco da
Gama e de Camões no Mosteiro dos Jerónimos, durante a manhã, e à
noite com a Assembleia Geral Anual do CMN, que incluirá uma Homenagem a dois Colaboradores assíduos das Crónicas dos Anais, o VALM
Alexandre Reis Rodrigues na “Crónica Internacional” e o CALM Eurico Ferreira de Carvalho, na Crónica “Os Annaes há 100 anos”.
Como se pode verificar pela atividade acima descrita, o nosso Clube
está “vivo” e com o dinamismo adequado, procurando dar resposta aos
anseios dos sócios e amigos através da realização de uma diversidade de
eventos, cobrindo as vertentes cultural, recreativa e socioprofissional, e
só lamentamos que por vezes não registem a adesão que se nos afigura
merecida.
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O período em que decorreram as Comemorações do 150º Aniversário, foi um período muito rico de atividades que envolveu um
grande conjunto de pessoas, da Comissão de Honra e da Comissão
Executiva, dos Corpos Sociais, da Direção, e um rol de boas vontades
para levar por diante este projeto. Naturalmente deu algum trabalho,
mas simultaneamente deu-nos um gozo e uma satisfação muito grande por sentirmos que estavam a honrar a dignidade e a grandeza desta
Instituição Sesquicentenária.
Importará ainda referir que recolhemos apoios de diversas Entidades e de modo especial da “Casa Mater” a Marinha, que através do
seu mais alto representante, o Almirante CEMA e AMN, bem como
do seu Gabinete, desde a primeira hora em que lhes foi apresentado
este projeto das Comemorações, o receberam de forma entusiástica e o
apadrinharam de modo empenhado. O convite ao ALM CEMA (à data),
bem como a todos os Ex-CEMA’s vivos, para integrarem a Comissão
de Honra e a satisfação por terem aceitado e poderem estar presentes
na Sessão Solene, extensivo ainda a todos os Oficiais Generais, atuais
titulares dos Órgãos Superiores da Estrutura da Marinha, procurou expressar também o nosso reconhecimento e satisfação pela sua presença
neste momento tão marcante na vida do Clube, sinal do muito que ele
continua a significar para os Comandantes da Marinha, mas também o
nosso agradecimento pelo continuado apoio institucional que nos tem
sido prestado ao longo dos anos, sem o qual o Clube não seria seguramente o que hoje é: uma Instituição a que nos orgulhamos pertencer.
Para além destes temas e destas iniciativas, na Direção estamos
sempre abertos a que os sócios, em especial a faixa etária mais jovem,
nos façam chegar mais ideias e projetos para realizar, mantendo as
premissas de serem ajustados e exequíveis e naturalmente dentro do
“espírito de atuação” e da “missão” do CMN.
No âmbito das parcerias já estabelecidas e outras a criar, e esta
será também uma via para superar efeitos que decorrem da tendência
para a redução do nosso universo de sócios e da sua menor disponibilidade para uma participação e envolvimento mais frequente nas
atividades do Clube, temos levado a cabo a realização de um conjunto
de eventos de diversa índole no seguimento de iniciativas conjuntas
com outras Instituições com as quais existem naturais afinidades e
interesses comuns, estando logicamente abertas à participação de pessoas oriundas dessas instituições.
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Uma Instituição como a nossa, que comemorou recentemente o
seu 150º Aniversário, o que muito nos honra e enche de orgulho, já
enfrentou muitas “tormentas” e dificuldades, conseguindo sempre encontrar o rumo mais seguro e manter-se em “águas safas”, para isso
foi absolutamente determinante a sua guarnição ter-se mantido sempre atenta e coesa, mas este empenho tem que passar por todos, não
pode nem deve ser encarado só como uma tarefa do “pessoal de quarto”, como tal contamos com o apoio de todos e não é demais.
A este propósito julgo ser oportuno transcrever uma parte da alocução do presidente da Direção na Sessão do Lançamento do Livro
“Clube Militar Naval 150 anos”, na Academia de Marinha:
“ … Porém manter este tipo de coletividades vivas e participadas, na realidade atual não se afigura tarefa fácil, para a previsão
deste cenário não será certamente alheia a presente situação caracterizada por dificuldades de índole económica e financeira, mas também e talvez de modo mais gravoso, por uma crise de valores que dificulta uma vida em sociedade de mais partilha e de maior apetência
pelo associativismo. Esta mesma situação determina o estabelecer
de 2 objetivos que consideramos estratégicos no curto-médio prazo:
- Melhorar a adesão dos jovens oficiais da Marinha ao seu Clube, com reflexos quer na angariação e fidelização como sócios quer
na frequência da sua sede social, refira-se a alteração do paradigma
de sócio para uma vida, a partir do momento da adesão, agora transformado e ficando a decisão de desistência à distância do envio um
simples e-mail, com a motivação imediata da redução da coluna de
despesas mensais.
- Recuperação dos valores de quotização em atraso, com particular ênfase junto da faixa etária sénior, leia-se oficiais na situação
de reforma que deixaram de fazer o pagamento da quota por desconto
direto no vencimento”…
Considerando que é absolutamente vital obter alguns resultados
nestes 2 Objetivos Estratégicos, e que o Órgão executivo habitualmente é obrigado a consumir grande parte do seu tempo nas tarefas
de gestão corrente, tenciona ainda a atual Direção levar à próxima
Assembleia-Geral a proposta para a constituição de uma Comissão,
que em semelhança ao modo como funcionou a Comissão Executiva
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das Comemorações, com os excelentes resultados que se lhe reconhece, funcione em apoio da Direção na prossecução de resultados no
âmbito daqueles 2 objetivos.
Por falar em necessidade de apoio ao “Pessoal de Quarto” importa ainda mencionar que cumprido este grande desígnio da Comemoração condigna do 150º Aniversário, a preparação da rendição do
“Quarto à navegação” do Clube Militar Naval já começou e irá certamente decorrer da forma serena e tranquila que se pretende. Esta
será provavelmente a última crónica da responsabilidade do “Quarto”
que sai, mas estaremos sempre prontos para colaborar e trabalhar em
sintonia com as necessidades do Clube, nomeadamente no âmbito da
Comissão que se preconiza.
Com as melhores saudações navais
A Direção
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Introdução
Retoma-se esta crónica, agora perto do fim do ano de 2016, no
ponto em que se deixou a anterior, numa altura em que a expressão das
contradições que regem o relacionamento institucional entre a Marinha
e o Arsenal do Alfeite adquire complexidade crescente em resultado de
visões que divergem ao nível político, institucional e, paradoxalmente,
também técnico. Na linha do que tem vindo a ser referido, os factos
continuam a comprovar o percurso de crescente dependência do País
em contexto da integração europeia no que se refere à sustentação dos
sistemas navais tecnologicamente mais avançados, com particular incidência nos meios de superfície, e consequente afastamento do estaleiro
do Alfeite em matéria de transferência de tecnologia.
Visões puramente economicistas, nem sempre desinteressadas, e
amiúde adoptadas por ambas as partes, têm impedido a participação do
Arsenal, desde que se constituiu em Sociedade Anónima (SA) em 2009,
na concepção e desenvolvimento de planos de aquisição, modernização
e reparação dos meios da Marinha, com as consequências que estão à
vista. Na verdade, completaram-se este ano sete anos que a SA foi criada. Nem os investimentos inicialmente previstos foram viabilizados,
nem a Marinha atingiu os níveis de contratação previstos. Já em 2015
a Marinha tomou junto da tutela uma iniciativa no sentido de reverter a
empresarialização do Arsenal e de o transformar de novo num estabelecimento fabril da Marinha, o que tornou a relação entre partes ainda
mais complexa e indeterminada. Chegados ao fim de 2016 e encontrada
outra liderança na Marinha com a recente tomada de posse de um novo
almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, existe a expectativa de
que as questões nacionais de natureza estratégica em que o Arsenal é
reconhecido como um dos protagonistas, possam ser tratadas de forma
coordenada, seja ao nível das relações directas com a Marinha seja sob
a superior orientação da tutela política comum.
A este propósito, importa fazer uma referência particular ao processo de reparação e manutenção da quinta esquadrilha de submarinos
portugueses, ie., do NRP “Tridente” e NRP “Arpão”, no seio do qual,
a muito custo, se estão a desenvolver iniciativas tendentes a inverter
o percurso de esvaziamento e de aniquilação da capacidade própria
nacional de sustentação dos meios navais, seja ao nível da direcção
e do conhecimento técnicos, seja em termos do saber fazer inerente
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à actividade reparadora propriamente dita. Trata-se de enveredar por
um programa de capacitação do estaleiro na reparação e manutenção
destes submarinos e de outros de semelhante origem em todas as áreas
que não estiverem vedadas pelos fabricantes ao abrigo da propriedade
e segredo industrial militar. Se os antagonismos não forem irredutíveis
(nos dias que correm, isso depende sobretudo das relações de poder,
materializadas nas pessoas e no protagonismo que almejam) existe de
facto uma oportunidade, talvez derradeira, de revitalizar o Arsenal do
Alfeite, utilizando este processo para recuperar algumas infraestruturas
e modernizar a organização do trabalho, com repercussões inevitáveis
nas restantes áreas de actuação do estaleiro.
Reproduz-se aqui resumidamente o teor de dois despachos governamentais, exarados em 2016 pelo Ministro da Defesa Nacional, que
dizem respeito precisamente à sustentação dos submarinos portugueses.
• Despacho nº 6844/2016 (DR nº 100-II 24 Maio) – realização de
um procedimento por negociação com publicação de anúncio de
concurso, inerente ao Plano de Manutenção dos Submarinos da
classe “Tridente”, destinado à aquisição de duas baterias principais, até ao preço máximo de 10 milhões de euro – não refere
qualquer participação nacional;
• Despacho nº 12621/2016 (DR nº 202-II 20 Outubro) – autoriza a
formação de dois contratos de prestação de serviços para efectivação da primeira reparação intermédia dos submarinos da classe
“Tridente”, de forma a cumprir a manutenção do seu de ciclo de
vida, pelo preço máximo de 23.999.910,00 € para o NRP “Tridente” (valor com IVA), 24.000.000,00 € para o NRP “Arpão”
(valor com IVA), a vigorarem após aprovação do Tribunal de
Contas, através da realização de procedimentos por negociação
sem publicação de anúncio de concurso, a decorrer nos termos
do artigo 32.º do Decreto –Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, que
devem ser endereçados à THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS GmbH (TKMS);
O segundo despacho, a que se alude seguidamente com mais detalhe, aponta efectivamente para a capacitação do Arsenal na reparação e
manutenção dos submarinos, estabelecendo premissas e algumas ténues
exigências, que a serem prosseguidas, poderão permitir desenvolver um
programa vital para a sobrevivência do estaleiro e para a subsistência
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de engenharias relevantes na Marinha. Com efeito, nas considerações
feitas no preâmbulo do referido despacho consta o seguinte, que se
transcreve:
• “… que a TKMS é ainda, nas atuais condições de mercado, a
entidade detentora de conhecimento exclusivo em determinadas
áreas tecnológicas dos submarinos do Tipo 209PN e que, portanto, não se encontram na esfera do conhecimento de terceiros;”
• “… que existem substanciais diferenças entre as revisões intermédias a promover, quer no seu âmbito, local de realização dos
trabalhos, gestão do projecto, quer nas entidades a envolver nos
projectos, mostrando-se aconselhável, do ponto de vista de uma
gestão pública diligente, que cada revisão seja promovida por um
contrato específico;”
• “… que a Arsenal do Alfeite S. A. (AA, S. A.), e a TKMS, sob o
impulso desta empresa, encontram-se a desenvolver acções conjuntas e concertadas com vista a capacitar a AA, S. A., para participar em 2016 a 2018 na primeira revisão intermédia do NRP
«Tridente» e a efectivar a partir de 2018, no território nacional,
a primeira revisão intermédia do NRP «Arpão», o que trará evidentes vantagens para Portugal;”
Infere-se claramente do despacho que a revisão intermédia do NRP
“Tridente” decorrerá entre 2017 e 2018 em Kiel, Alemanha, e que a do
NRP “Arpão” terá lugar em Portugal entre 2018 e 2019, em princípio
no Arsenal do Alfeite, desde que sejam entretanto criadas as condições
necessárias a tal concretização.
As acções conjuntas a que alude a última das três transcrições acima feitas correspondem ao acompanhamento e à participação do Arsenal na revisão intermédia do NRP “Tridente”, com início em Janeiro
de 2017. Do ponto de vista da participação, está em fase de ultimação
a subcontratação ao estaleiro português de uma parte dos trabalhos a
realizar no âmbito da revisão, uns a realizar em Kiel e a maioria no
Alfeite (após transporte Kiel-Lisboa). Embora a expressão económica
desta intervenção seja diminuta face ao valor a despender pelo Estado
português na revisão de um submarino (25 milhões de euro), a iniciativa insere-se num caminho de transferência do “saber-fazer” que se
pretende recuperar depois de 7 anos de progressivo afastamento entre as partes interessadas. Do ponto de vista do acompanhamento, es-
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tão igualmente em fase de conclusão os termos em que uma equipa de
composição variável do Arsenal, que compreenderá em média 13 a 15
funcionários, fará, em Kiel, o seguimento da reparação do submarino,
incidindo não só nas áreas fabris, mas também nas de planeamento, de
gestão de projecto e de apoio logístico. Num patamar mais incipiente
estão ainda os arranjos entre a TKMS e o Arsenal do Alfeite relativos à
revisão intermédia do NRP “Arpão”, que embora contratada pelo Estado português à TKMS, se realizará em Portugal e terá uma participação
muito significativa do Arsenal. Em paralelo, o estaleiro começou a reactivar e a aprontar meios oficinais, alguns deles transferidos no âmbito
do contrato de construção, que lhe permitam alargar o âmbito da sua
intervenção no segundo submarino, e a estabelecer contactos preliminares com os fabricantes de alguns dos sistemas de bordo, tendentes a
instruir processos de transferência moderada de tecnologia ao nível da
sustentação desses sistemas.
Estando claro, por aquilo que se tem vindo a referir nas últimas
crónicas, que a situação actual do Arsenal do Alfeite é periclitante, não
só devido à parca contratação de serviços por parte da Marinha, mas
também por via das suas próprias ineficiências internas e da falta de
perspectiva de futuro, decorre que a viragem que a capacitação do Arsenal na reparação de submarinos procura protagonizar só será viabilizada através de uma afectação de recursos, sobretudo financeiros, que
permitam preparar as infraestruturas portuárias e dotar as oficinas com
meios adequados para o efeito. A tão desejada e incontornável devolução do capital social da Arsenal do Alfeite, SA., emprestado ao accionista em 2010 (cerca de 15 milhões de euro, incluindo juros) para suprir
necessidades da empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA.,
poderá constituir-se como elemento decisivo na inversão de rumo do
estaleiro e na prossecução da referida capacitação na reparação de submarinos. Atendendo ao planeamento das revisões dos dois submarinos,
essa devolução terá de estar decidida e concretizada, desejavelmente na
totalidade, durante o corrente ano de 2016, de modo a permitir desencadear, em tempo, as necessárias acções de investimento nas infraestruturas, nos meios oficinais e na formação dos recursos humanos.
A segunda parte da crónica é constituída por contributos relativos
aos programas de construção e modernização de navios da Marinha que
continuam a decorrer e cujo andamento é actualizado à data de Novembro de 2016, recorrendo à colaboração de alguns dos responsáveis pela
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condução desses programas. Assim, dando continuidade à crónica anterior, apresenta-se em separado as evoluções referentes ao programa de
modernização de meia vida das fragatas das classes “Bartolomeu Dias”
e “Vasco da Gama”, ao programa de construção do segundo par de Navios Patrulhas Oceânicos (NPO) e ao programa de integração e modernização dos patrulhas usados do tipo “Stanflex 300”. No que concerne
ao programa de modernização das fragatas foi opção do coordenador
do programa trazer à colação um caso de sucesso, talvez o único, em
que a indústria sedeada em território nacional, através da Empresa de
Investigação e Desenvolvimento de Electrónica (EID), SA, se consegue
projectar claramente no mercado internacional de defesa, colocando o
sistema integrado de controlo de comunicações de última geração, que
esta empresa tem vindo a melhorar e desenvolver durante as últimas
três décadas.

Programa de modernização de meia vida
das fragatas das classes “Bartolomeu
Dias” e “Vasco da Gama” (MLU FFGH)
(com a colaboração do Capitão-de-mar-e-guerra ECN Rijo Carola2 e do
Capitão-tenente EN-AEL Araújo Costa3)

O programa de modernização de meia vida das fragatas das classes “Bartolomeu Dias” e “Vasco da Gama” (MLU FFGH), gizado para
o Modelo de Emprego das duas classes de navios e marcado pela necessidade de extensão de vida útil dos navios até 2035, estabelece um
Conceito Tecnológico como referencial para o plano de intervenções
nos sistemas cuja modernização foi considerada fundamental para a
sustentação dos navios, bem como, para a actualização ou edificação
das valências essenciais para a realização das missões previstas para
estes meios navais.
O Conceito Tecnológico aqui mencionado engloba um elevado
número de sistemas tanto ao nível da plataforma como ao nível de
sensores, armas, comando, controlo, comunicações, computação e informação. A intervenção nesses sistemas requer o desenvolvimento de
2

Coordenador do programa MLU FFGH.

3

Membro da equipa de projecto do programa MLU FFGH.

crónica De arquitetura naval

741

projectos de forma a alcançar as soluções adequadas, no âmbito, no
custo, na qualidade e no tempo, para integrar no plano de implementação de cada navio e no plano de apoio logístico integrado das duas
classes de navios.
Na presente data, cerca de dezoito meses após a promulgação da
revisão da LPM, encontram-se muitos projectos em execução, quer na
fase de desenvolvimento da solução de engenharia, quer na fase de produção dos equipamentos, tais como o upgrade do sistema de gestão
da plataforma da classe “Vasco da Gama”, a modernização do sistema
inercial de navegação, a modernização dos transdutores do sonar de
casco da classe “Bartolomeu Dias” e a modernização do sistema integrado de controlo de comunicações das classes “Bartolomeu Dias” e
“Vasco da Gama”, que de seguida se descreve em maior detalhe.
Enquadrado no programa de modernização de meia vida das fragatas das classes “Vasco da Gama” (VG) e “Bartolomeu Dias”(BD)
(MLU FFGH), o projecto para a modernização do Sistema Integrado
de Controlo de Comunicações (SICC) tem por finalidade solucionar a
obsolescência logística, técnica e operacional dos atuais sistemas instalados nas fragatas destas duas classes e, também, dotar estes navios
com um sistema de comunicações moderno e capaz de responder aos
desafios e requisitos atuais, bem como possibilitar futuras actualizações.
O projecto nasceu em 2012 decorrente dos resultados da análise da sustentabilidade dos sistemas de comunicações das fragatas
VG e BD, conduzida pela Direcção de Navios, onde foi identificada a necessidade de substituir os sistemas atuais. Este trabalho teve
por objectivo, por um lado, analisar a exequibilidade de sustentação
dos sistemas destas fragatas e, por outro, validar se estes cumprem
com os requisitos nacionais para esta área tecnológica, vertidos no
documento, em versão não promulgada, de requisitos operacionais
de integração e modernização das fragatas das classes “Vasco da
Gama” e “Bartolomeu Dias”, bem como, com os requisitos mínimos
para os navios que integram forças da North Atlantic Treaty Organization (NATO), os NATO Minimum Interoperability Fitting Standards
for Communications and Information Systems (CIS) Equipment Onboard Maritime Platforms (MC 195) e, da União Europeia (UE), os EU
Minimum Interoperability Fitting Standards for Communications and
Information Systems (CIS) Equipment in Support of Maritime Opera-
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tions Ashore and Onboard Ships, Submarines and Maritime Aircraft
(EU 11371/1/11).
Na 14ª reunião do Steering Committee do M-class Frigates User
Group Memorandum of Understanding4 (MFG MoU), que decorreu
em Lisboa no final do primeiro semestre de 2013, Portugal apresentou
o projecto de modernização do SICC, tendo recebido grande aceitação
por parte dos representantes dos reinos da Bélgica e dos Países Baixos. Com este enquadramento foi realizado um estudo de viabilidade
com o objectivo de, baseado nos requisitos e constrangimentos dos
três Estados, definir em que moldes um projecto conjunto seria possível acontecer, estudando a solução técnica, os custos, o cronograma,
os riscos e o modelo de gestão de projecto. Este estudo, realizado por
um grupo de trabalho com especialistas dos estados interessados e
liderado por Portugal, demonstrou a exequibilidade do projecto conjunto e definiu a solução capaz de satisfazer os constrangimentos e
requisitos impostos.
Tendo em consideração os resultados deste estudo, a Marinha
Portuguesa submeteu à apreciação de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional a proposta de liderar este projecto conjunto, obtendo a
devida anuência superior. Desta forma, e novamente num ambiente de trabalho conjunto com representantes dos Estados que tinham
demonstrado interesse no projecto, foi desenvolvida a Especificação
Técnica (ET), incorporando os ensinamentos, contributos e resultados do estudo de viabilidade realizado anteriormente, e cumprindo
os requisitos dos três Estados. Com este enquadramento os reinos da
Bélgica e dos Países Baixos formalizaram o seu interesse de adesão
ao projecto através de cartas de Declaração de Intenção datadas de 9

4

	O MFG MoU visa constituir um grupo de estados, nomeadamente o Reino da Bélgica, a República do Chile, o Reino dos Países Baixos e a República de Portugal,
que pretende edificar um polo logístico cooperativo comum definindo os serviços
de obtenção, gestão e outros serviços complementares necessários ao funcionamento
desta organização logística cooperativa internacional, nas áreas da formação e treino,
manutenção, sobressalentes, modificações e modernizações. Esta estratégia segue os
princípios de Pool & Sharing e Smart Defence da NATO e da UE, respectivamente, e está alinhada e em sintonia com o definido pela estrutura superior da Defesa
Nacional na Directiva Ministerial de Planeamento de Defesa Militar, enquadrada na
Directiva Ministerial Complementar - Reforma «Defesa 2020», tendo como principal
objectivo a redução de custos de ciclo de vida destas plataformas ou sistemas.
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de julho de 2014 e 4 de agosto de 2014, respectivamente, demonstrando o interesse de modernizar as fragatas da classe M de cada um dos
Reinos, mas também do Landing Platform Dock (LPD) da Marinha
Holandesa.
De seguida foi iniciado o procedimento administrativo para submeter à autorização superior a aprovação do procedimento aquisitivo de SICC para as cinco fragatas VG e BD, as duas fragatas M do
Reino da Bélgica, as duas fragatas M e o LPD “Rotterdam” do Reino
dos Países Baixos. Este processo revelou-se complexo e consequentemente moroso, pois, tratava-se de um projecto ímpar com contornos
e enquadramento únicos, sem precedentes em Portugal. Em paralelo
foram também definidos os termos do acordo entre os Estados, designado por Working Arrangement (WA) for Integrated Communications
Control System modernization sob a regulação do Program Arrangement Modification & Modernization do MGF MoU, que efectiva
o compromisso de adesão do Reino da Bélgica, do Reino dos Países
Baixos e da República de Portugal ao projecto conjunto.
Em 23 de dezembro de 2014, o Conselho de Ministros Português,
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 80-A/2014, estabeleceu que, na sequência do Working Arrangement anteriormente referido, deveria ser adoptado o procedimento por negociação sem publicação de anúncio de concurso para a aquisição de dez SICC à Empresa
de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. (EID, SA).
O acordo entre os Estados, Working Arrangement (WA) for Integrated Communications Control System modernization, foi assinado pelas
partes em 13 de fevereiro de 2015. O contrato de aquisição entre a República de Portugal e a EID,SA foi assinado em 27 de fevereiro do mesmo ano, após o processo de negociação que envolveu os três Estados e
a EID,SA, recebendo o visto do Tribunal de Contas em 30 de abril de
2015, num valor total de contrato de aproximadamente 15 M€. Neste
processo obteve-se uma redução do custo total em cerca de 3,5M€ no
valor de aquisição, resultante do efeito de escala obtido com o número
de sistemas incluídos no contrato, para além da possibilidade criada de
exportar produtos da economia Nacional e de diversificar o mercado de
exportações da Indústria Nacional, exportando SICC para o Reino da
Bélgica pela primeira vez.
Terminada a Contratação com a entrada em vigor do contrato após
visto do Tribunal de Contas, iniciou-se a Engenharia, com a definição
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em detalhe da solução de implementação do SICC nos navios. A solução apresentada pela EID,SA passa pela instalação da versão mais
recente do Integrated Communications Control System (ICCS), denominada ICCS6, e baseada em Internet Protocol (IP). Numa primeira
fase decorreu a elaboração do pacote base de esquemas eléctricos ao
nível da cablagem, bem como das necessidades de climatização e alterações estruturais, tudo vertido no denominado manual de instalação do
ICCS6 nos navios. O primeiro navio a receber este sistema será a fragata Royal Netherlands Navy (RNLN) Van Speijk, encontrando-se em
curso os trabalhos para a sua implementação. O Factory Acceptance
Trial do ICCS 6 destinado ao RNLN Van Speijk, realizado no início
do presente ano, foi concluído com sucesso, tendo sido demonstrado
o correcto funcionamento do sistema, bem como o cumprimento das
especificações técnicas contratadas.
O modelo de gestão de projecto assenta na doutrina e nas ferramentas tecnológicas em uso pela Marinha Portuguesa, sendo utilizada
a plataforma de partilha de informação e trabalho cooperativo. A Work
Breakdown Structure (WBS) do plano de projecto encontra-se organizada em pacotes de trabalho, designadamente Gestão de Projecto,
Contratação, Engenharia, Execução e Financeiro. Para a concretização deste projecto foi criada uma equipa de projecto constituída por
um gestor de projecto, um jurista, um financeiro, dois engenheiros e
dois técnicos especialistas da Marinha Portuguesa. Da parte das Marinhas Belga e Holandesa os recursos humanos na equipa contam com
um jurista, dois financeiros, seis engenheiros e quatro técnicos especialistas. Trimestralmente, têm vindo a decorrer reuniões de progresso
de engenharia com a presença de toda a equipa de engenharia do projecto. Semestralmente, são realizadas as reuniões de Project Management Review (PMR), focadas na gestão de projecto, particularmente
no planeamento, nos custos, nos riscos e na qualidade do produto. O
projecto, que se iniciou em 2013, tem previsto um horizonte temporal
que se estende até 2023, terminando com a modernização do SICC da
última das três fragatas VG.
A Marinha Portuguesa, representando Portugal na qualidade de
Lead Nation, tem demonstrado capacidade e conhecimento para liderar este projecto conjunto entre o Reino da Bélgica, o Reino dos
Países Baixos e a República de Portugal, alicerçando a gestão deste
projecto no modelo em uso pela Marinha Portuguesa e em sólidos
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conhecimentos técnicos nesta área tecnológica, incrementando desta
forma a credibilidade do Estado Português no seio do MFG MoU.
No final, espera-se atingir o objectivo de modernizar os navios com
um sistema actualizado e capaz de responder aos requisitos presentes,
possibilitar futuras actualizações, bem como, de assegurar uniformidade logística, obtendo-se os ganhos do efeito de escala na aquisição
e na sustentação, e os benefícios de integrar parcerias de cooperação
internacionais. Espera-se que este projecto crie os alicerces para granjear outros projectos conjuntos nesta ou noutras áreas, potenciando
a exportação da produção nacional e, também, a redução de custos
de sustentação dos sistemas. Esta será uma das formas de melhor
materializar a vontade dos estados aderentes ao MFG MoU, visando
continuar a trabalhar em parceria e a atingir os benefícios deste polo
logístico cooperativo, que tem como principal finalidade a redução
de custos de ciclo de vida destas plataformas, maximizando o seu
desempenho.

NAVIOS PATRULHAS OCEÂNICOS

(com a colaboração do Capitão-de-mar-e-guerra ECN Bento Domingues)5
Os desenvolvimentos mais significativos relativos ao contrato de
construção dos 3º e 4º navios patrulhas oceânicos, ocorridos desde Junho passado até ao presente (final de Novembro de 2016), estão registados no texto que se segue.
Além das actividades de revisão do (desenvolvimento do) projecto do
navio, que prosseguiram noutros níveis de detalhe mas com igual intensidade à do início, é de relevar o aumento dos processos de aquisição de materiais e equipamentos para as construções e, muito em especial, a evidente
aceleração da construção – aço e aprestamento – dos conjuntos, blocos e
mega-blocos estruturais dos futuros NRP “Sines” e NRP “Setúbal”.
O consórcio construtor continua a complementar os recursos próprios por via da subcontratação de serviços especializados. Além da
contratação temporária de mão-de-obra externa para execução de trabalhos das fases de “fabricação do aço”, foram subcontratadas empresas
especializadas nas actividades de aprestamento de interiores, de insta-

5

Chefe da Equipa de Acompanhamento e Fiscalização (EAF).

746

anais do clube militar naval

lação de sistemas de ventilação e ar condicionado, da preparação de
superfície e pinturas, como também o haviam feito os anteriores estaleiros navais, e ainda uma empresa de serviços especializados para a
globalidade da instalação eléctrica.
As aquisições pelo consórcio de equipamentos a integrar nas
construções entraram numa fase de maior actividade, que também
obrigam ao acompanhamento mais próximo pela EAF. São exemplos
o impulsor de proa, os estabilizadores, a estação de tratamento de
águas residuais, o separador de águas oleosas, válvulas e bombas diversas e, em especial, os conjuntos diesel-alternadores. Ainda relativamente a estes últimos equipamentos é de registar a execução das
FAT6 dos quatro conjuntos do primeiro navio, que ocorreu a 29 e 30 e
Junho, e a sua recepção em Viana do Castelo durante o mês de Agosto.
Estão previstas as FAT dos conjuntos do (futuro) NRP “Setúbal” a 3
e 4 de Janeiro pf.
As actividades relacionadas com as entregas de MFE7 também
registaram um progresso significativo. São de assinalar as entregas
dos blocos correspondentes aos bolbos de proa, das aranhas e vazados exteriores das mangas dos veios, dos conjuntos dos silenciosos
dos escapes e de outros componentes, maioritariamente da propulsão,
que já tinham sido adquiridos/manufacturados para os NCP8. Os dois
motores diesel propulsores do (futuro) NRP “Sines” foram revistos/
recondicionados pelo fabricante e serão sujeitos a uma rodagem (running in) em banco de ensaios ainda este ano, antes da sua entrega ao
consórcio, planeada para o início de 2017.
Foram também já recebidas do fabricante e entregues ao consórcio construtor diversas antenas do SICC9. Tornou-se evidente haver
algumas antenas, e outros equipamentos de comunicações, que serão diferentes dos instalados nos navios da primeira série (por força
da evolução tecnológica, algum anterior equipamento, deste sistema,
está descontinuado).
6

FAT - Provas em Fábrica (do inglês: “Factory Acceptance Trials”).

7

Material de Fornecimento do Estado.

8

NCP - Navios patrulhas oceânicos e de combate à poluição – ver crónica do primeiro semestre de 2015.

9

Sistema Integrado de Controlo de Comunicações.
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No entanto, a evolução mais significativa deste período regista-se,
peremptoriamente, na fabricação e aprestamento dos blocos e mega--blocos, em especial da primeira construção. Os diagramas da figura
seguinte ilustram as diferentes fases de fabricação em que se encontram
as duas construções.

Figura nº 1. – Fabricação de blocos dos NPO 3 (em cima) e NPO 4
– Novembro 2016.

Foram entretanto construídos, pelo estaleiro West Sea diversos
blocos de dois outros navios para navegação turística no rio Douro.
Esses blocos, já unidos, foram rebocados para o outro estaleiro naval
do mesmo grupo empresarial, em Aveiro (Navalria), onde serão acabados e subsequentemente entregues. O estaleiro tem neste momento um outro navio comercial, igualmente para operar no rio Douro,
em fase adiantada de construção. Esta circunstância conduziu a um
ajustamento no planeamento das fases iniciais da instalação em doca/
plataforma de construção do primeiro destes navios para a Marinha.
O assentamento do primeiro mega-bloco do NPO 3, que estava inicialmente planeado para o final de Novembro, foi antecipado para
09NOV, estando presentemente ambas as construções a ocupar simultaneamente a doca. Embora o planeamento ainda esteja a ser revisto,
estima-se agora que a flutuação do NPO 3 ocorra em finais de Março
ou início de Abril de 2017.
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Figura nº 2. – Instalação, em doca, do primeiro mega-bloco do NPO 3
– Novembro 2016.

As imagens revelam o estado da construção do futuro NRP “Sines”,
exibindo-se na figura nº 2 uma sequência da instalação do primeiro megabloco (003/1+003/2) na plataforma de construção, enquanto na figura nº
3 se apresenta o seu estado actual, que resultou da recentíssima instalação
do bloco (004/3+004/4).

Figura nº 3. – Conjunto dos quatro mega-blocos iniciais do NPO 3, na
plataforma de construção – Novembro 2016.
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navios patrulhas usados da marinha
da dinamarca DO TIPO STANFLEX 300
(com a colaboração do Capitão-tenente EN-MEC Santos Fonseca)10

Projeto “Standard Flex 300” - referido a Novembro de 2016
Na sequência dos artigos anteriores, serão abordadas as principais
evoluções ocorridas durante o segundo semestre de 2016 relativas ao
projecto “Standard Flex 300”. Os temas a desenvolver nesta parte da
crónica foram agrupados e relacionados com as 4 fases de execução do
projecto: 1) Inspecção, selecção e aquisição dos navios; 2) Transporte
de 5 navios da Base Naval de Korsor para a Base Naval de Lisboa; 3)
Manutenção de 4 navios da classe “Tejo”; 4) Apoio Logístico Integrado
(ALI). No passado deu-se nota da conclusão das duas primeiras fases
do projecto. Nesse sentido, o principal enfoque será dado à execução da
fase 3 – Manutenção dos 4 navios da classe “Tejo”.
Após a participação do N.R.P. “Tejo” no dia da Marinha de 2016,
iniciou-se um segundo período de reconfigurações. Durante esta etapa
foi possível concluir as seguintes modificações deste navio: 1) Rearranjo da Ponte e Centro de Operações; 2) Aprestamento do Paiol de
Munições; 3) Criação de uma Enfermaria, dotando o navio com mais
um camarote para isolamento; 4) Criação de acessos exteriores desde a
tolda para a Enfermaria ou para a Ponte do navio.
Em paralelo com as modificações efectuadas no N.R.P. “Tejo”, importa ainda referir a realização das seguintes actividades: 1) Estudo de
implementação de um turco; 2) Prova de estabilidade em 17 de outubro
de 2016; 3) Provas de velocidade em 19 de outubro de 2016; e 4) Provas de manobrabilidade em 20 de outubro de 2016.

10

	Engenheiro construtor naval do quadro especial de engenheiros navais da Marinha,
prestando actualmente serviço na Direcção de Navios.
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Figura nº 4 – Prova de estabilidade do N.R.P. “Tejo” (17OUT2016) no AA.

Dos resultados obtidos na prova de estabilidade é possível confirmar a melhoria da altura metacêntrica transversal (GMt) em pelo menos
15 cm, correspondendo agora a GMt = 1,052 metros para um deslocamento à condição de prova de ∆=380,52 toneladas. Os valores agora
obtidos são fruto da “higienização” de pesos nos compartimentos acima
da linha de convés durante o processo de reconfiguração do navio. Esta
melhoria do GMt tem impacto positivo na estabilidade e comportamento do navio no mar, sendo contudo ainda necessário efectuar os cálculos
de estabilidade intacta e avaria que permitam elaborar um novo livro de
estabilidade.
As primeiras navegações permitiram também, ainda que de forma
empírica, conhecer melhor esta nova plataforma, dando maior confiança à sua guarnição, avaliar o seu comportamento no mar e, não menos
importante, mostrar ao público o novo navio patrulha da Marinha. Em
face dos resultados obtidos abdicou-se, nesta data, da substituição dos
robaletes e/ou da instalação de lastro fixo, conseguindo-se simplificar o
processo de modernização com impacto financeiro e temporal no projecto. Seria desejável que o navio já dispusesse do Sistema Integrado de
Controlo de Comunicações, do sistema de vigilância electro-óptico, do
turco da embarcação, sistema de videovigilância, antepara divisória do
paiol de munições, entre outras modificações, mas foi necessário fazer
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opções em função da necessidade premente de integração do navio no
dispositivo naval. Desta forma, a Superintendência do Material disponibilizou o navio ao Comando Naval mais cedo e com plena capacidade
para cumprir as missões previstas no POA18 (Requisitos Operacionais
dos Navios Patrulha Costeiros da Classe “Tejo”), em detrimento de instalar a totalidade das modificações planeadas.

Figura nº 5 – Treino Próprio do N.R.P. “Tejo” (02AGO2016).

No que ao Apoio Logístico Integrado se refere, foram desenvolvidas as seguintes actividades: 1) N.R.P. “Tejo” efectua treino próprio
entre 02 e 05 de agosto de 2016; 2) Passagem do N.R.P. “Tejo” à categoria I e entrega ao Comando Naval em 22 de novembro de 2016;
3) Início do plano de treino operacional do N.R.P. “Tejo” em 28 de
novembro de 2016, com conclusão prevista a 16 de dezembro de 2016.
Neste enquadramento é necessário continuar a edificar e consolidar os
processos que permitam a sustentação logística e gestão do ciclo de
vida destes navios, em particular a definição de tabelas de armamento
e lotes de sobressalentes, a catalogação de material, os planos de manutenção e classificação de documentos. A arquitectura dos diferentes
sistemas destes navios é standard e flexível, facilitando a implementação de uma política de manutenção por substituição através de lotes de
equipamentos rotáveis. Desta forma, é possível obter elevados padrões
de disponibilidade, fiabilidade e emprego destes meios, minimizando
os períodos de imobilização.
Nos próximos meses prevê-se que o N.R.P. “Tejo” seja empregue
na sua primeira missão operacional, prevista para a Zona Marítima da
Madeira reforçando a acção do Estado Português no mar, na zona cos-
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teira, predominantemente em acções de fiscalização marítima, busca e
salvamento marítimo, combate à poluição e preservação do meio marinho.
Analisando agora o estado da manutenção dos restantes 3 navios
da classe “Tejo”, realça-se a conclusão das docagens do N.R.P. “Douro”
e do N.R.P. “Mondego” até ao final de 2016. Nesta data, 30 de novembro de 2016, subsiste uma elevada incerteza relativa ao financiamento
do projecto para os anos de 2017 e de 2018. Este facto tem um impacto
muito negativo na dinâmica de trabalho das entidades envolvidas na
reconfiguração dos navios, causando uma elevada incerteza nas datas
de aprontamento dos navios em reconfiguração. Este é um cenário que
representa uma travagem abrupta à boa dinâmica que o projecto tem
demonstrado, em particular na interacção entre a Marinha e a Arsenal
do Alfeite, S.A.
O projecto termina o ano de 2016 com duas ideias principais a considerar, a primeira refere-se ao emprego operacional e sustentabilidade
logística do N.R.P. “Tejo”, e a segunda dirigida à disponibilização do
financiamento que permita os aprontamentos do N.R.P. “Douro” e do
N.R.P. “Mondego” em 2017 e do N.R.P. “Guadiana” em 2018.

Crónica
CDU 351.74
de Autoridade
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVI, julho-dezembro 2016, p. 753-765
Marítima

Crónica
de Autoridade
Marítima
Coordenadores da Crónica
LUÍS DA COSTA DIOGO
Técnico Superior Assessor
costa.diogo@marinha.pt
JOSÉ ANTÓNIO VELHO GOUVEIA
Capitão-de-fragata
velho.gouveia@marinha.pt
Autora:
Alexandra Sousa Lima
Capitão-tenente TSN-JUR
alexandra.maria.lima@marinha.pt

A ESPECIFICIDADE DO REGISTO
PATRIMONIAL MARÍTIMO
1. A competência e a importância 		
da atividade
A par dos conservadores dos diversos registos (civil, predial, comercial, automóvel) existe uma outra função pública registral que, apesar de não pertencer àquela carreira específica da Administração Pública, exerce funções similares aos conservadores, uma vez que o registo
de propriedade de navios e embarcações, tal como todas as especifici-
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dades e procedimentos1 respeitantes a estes bens, são, expressamente,
do foro executivo do Capitão do Porto, cometendo-lhe a lei competências próprias neste domínio.
Do enorme acervo de competências cometidas ao Capitão do Porto,
as respeitantes ao registo patrimonial marítimo são daquelas que, em termos regulamentares, de forma mais nuclear integram a sua função, muito devido ao facto de se considerar ser esta a autoridade administrativa
(técnica) com melhor perfil para a sua efetivação,2 atenta, em especial, a
relação existente entre a Autoridade Marítima e as gentes e profissionais
do setor marítimo, e o tipo de controlo que sobre eles exercia, bem como
o conhecimento específico e pormenorizado que tinha dos seus espaços
de jurisdição, quer os marítimos quer os portuários e dominiais.
A competência para o registo da propriedade3 de navios e embarcações que se encontra cometida ao Capitão do Porto resulta, desde logo,
do facto deste registo observar contornos muito específicos e complexos
que o distinguem dos demais atos sujeitos a registo da competência dos
outros profissionais do registo. Ou seja, o registo patrimonial marítimo
que é assegurado nas Capitanias dos Portos, não se cinge à apreciação
da legalidade do pedido, aspeto de enorme relevo atenta a função visada, mas consubstancia atos materiais de tecnicidade muito específica,
como são as vistorias4. Ou seja, o registo de navios e embarcações está,
1

	São objeto de registo patrimonial os factos que determinem a constituição, o
reconhecimento, a aquisição ou a modificação dos direitos de propriedade e usufruto; a locação financeira e a reserva de propriedade; a penhora, a hipoteca, o
arresto e o arrolamento, a declaração de insolvência do proprietário; as ações e
procedimentos cautelares, e quaisquer outros factos especialmente previstos em
lei, cfr. artigos 2.º e 3.º do Código do Registo Predial (CRP). Todo este âmbito
não prejudica todos os factos referentes a navios que, nos termos da lei, a conservatória de registo comercial tenha que efetuar.

2

Apesar do Capitão do Porto ter origens remotas noutra figura criada no século
XVI – o patrão-mor –, a sua génese mais antiga remonta a finais do século XVII,
datando dessa época as competências do Autoridade Marítima no âmbito da segurança marítima, socorro a náufragos, e, mais tarde, já em finais do século XVIII,
registo e vistoria de embarcações.

3

	Além do registo da propriedade na Capitania do Porto, os navios do comércio são
ainda objeto de registo comercial, o qual visa inscrever a atividade comercial e
outros factos tipificados no registo comercial.

4

	A vistoria materializa o controlo e a garantia dos mecanismos de segurança da
embarcação.
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e sempre esteve, na esfera da atuação do Capitão do Porto, também
porque, intrinsecamente, associado ao registo do bem estão atos técnicos que são exercidos por elementos que prestam serviço nos órgãos
locais da Autoridade Marítima5, bem como outros procedimentos que
visam inserir o navio no seu regime regulador próprio, o que envolve,
portanto, a atribuição da bandeira, a definição do número identificador e
a respetiva classificação; estão, portanto, na esfera da Autoridade Marítima, os atos técnicos que suportam – ou não – o registo requerido, bem
como a permanência em operação e atividade do bem. No essencial, são
as vistorias que permitem comprovar que o bem que está a ser registado com aquelas características (número de série/casco) e dimensões
é o existente. Esta correspondência total entre o bem descrito em auto
de registo e o bem enquanto coisa móvel corpórea, identificado como
sendo aquele que se encontra a ser registado, é o que a função registral
pretende ver confirmada.
Não seria um caso isolado aquele em que um interessado apresenta determinada documentação na Capitania do Porto com vista ao
registo da embarcação, e depois, em ato de vistoria, é constatado pelo
perito que as características da embarcação vistoriada são completamente distintas daquela cujo registo é pretendido. A desconformidade
entre a realidade tabular (bem descrito em auto) e o bem em si, que
apesar de compreender determinada descrição compreendida em auto,
não corresponde à descrição, configura a nulidade do registo por padecer de “omissões e inexactidões de que resulte incerteza acerca do
objecto”, ou por ter sido instruído com título insuficiente para aquele
fim. Estas situações de nulidade do registo por falsidade são situações
extremamente graves e preocupantes porque prejudicam a segurança e
o comércio jurídico, podendo propiciar a comercialização de bens com
proveniência duvidosa6, e, assim, potenciar a existência de outro tipo de
ilícitos, designadamente de cariz fiscal.
5

	Só executa estes atos técnicos quem tiver frequentado o curso de aproveitamento em Autoridade Marítima, e, especificamente, o módulo de vistorias. Aliás, só
pode ser nomeado para desempenhar este cargo quem tiver formação técnica ou
profissional adequadas (em engenharia ou áreas similares).

6

É recorrente o pedido de registo de embarcações em território nacional de embarcações que foram objeto de imensas transações, sem que o registo dessa embarcação (auto lavrado no anterior País de Bandeira) compreenda esse histórico
de transações (trato sucessivo).
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Por outro lado, o registo patrimonial de navios e embarcações encontra-se cometido ao Capitão do Porto porque, durante a “vida útil”
destes meios, existe um conjunto de procedimentos técnicos que devem
ser garantidos e observados, pelos seus proprietários, que, em moldes
de rotina, requerem ao Capitão do Porto uma diversidade enorme de
pedidos tendentes à operação do seu bem, como são o embarque/desembarque de tripulantes, questões relacionadas com os meios de salvamento, cumprimento da legislação comunitária – que, sucessivamente
vem estabelecendo novos requisitos de segurança a serem observados
–, devendo nessa sequência os proprietários e os operadores marítimos
proceder à implementação dessas regras, que em última análise visam
sempre o reforço da segurança marítima. Daqui resulta que o registo
patrimonial marítimo, além de publicitar a situação do bem, prossegue,
ainda, uma finalidade maior – que lhe é inerente – que é a de confirmar
o cumprimento da legislação comunitária, essencialmente diretivas7, e
internacional, convenções internacionais da Organização Marítima Internacional (OMI), em especial as determinantes, a MARPOL e SOLAS8, por parte dos navios e embarcações registadas nas Capitanias,
sempre com o objetivo último de promover e garantir a segurança da
navegação, bem como a segurança de inscritos e tripulantes.
Como suprarreferido, o registo patrimonial marítimo compreende
atos e procedimentos que não se cingem à atuação administrativa (documental); é, contudo, através da aferição documental, que o Capitão
do Porto desempenha o seu papel enquanto guardião da legalidade do
registo9. Da apreciação que efetua do pedido do registo que lhe é sub	O setor do transporte marítimo é um dos pilares de atuação que, em especial, a UE
chamou ao seu âmbito de atuação, pelo que toda a regulamentação do transporte
marítimo que tem vindo a ser publicada após os acidentes marítimos ocorridos com
os navios ERIKA e PRESTIGE (pacotes ERIKA I, II e III), e outra relacionada com
as especificações técnicas de navios e embarcações de recreio, foi prontamente transposta para direito interno, sendo alguma dessa regulamentação atendida aquando do
procedimento registral, como acontece com a constante do Decreto-Lei n.º 26-A/2016.

7

8

	As convenções internacionais SOLAS 74 (Salvaguarda da Vida Humana no Mar),
MARPOL 73/78 (Prevenção da Poluição por Navios), LOAD LINES 66 (Linhas
de Carga) e ITC 69 (Arqueação de Navios).

9

	Apesar da atuação do Capitão do Porto, enquanto conservador patrimonial marítimo, se encontrar balizada pelos critérios especificados no artigo 68.º do CRP os documentos exibidos, a identidade do bem, a legitimidade dos interessados, a
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metido, o Capitão do Porto deve verificar a identidade do bem, a legitimidade dos interessados, a regularidade formal dos títulos e a validade
dos atos neles contidos, aspeto sobre o qual voltarei mais adiante.
Esta outra valência do Capitão do Porto, enquanto conservador do
registo patrimonial marítimo, a par das outras áreas funcionais de atuação, revela-se de extrema importância porquanto se destina a assegurar
a segurança e a certeza do comércio marítimo atendendo a que o registo
definitivo, que é efeito da apreciação da legalidade, constitui presunção
de verdade, i.e., presunção que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registo o define, como expressamente
previsto no artigo 7.º do Código do Registo Predial (CRP)10, legislação a
que, subsidiariamente, o Capitão do Porto recorre amiúde enquanto conservador patrimonial marítimo para deferir ou indeferir os muitos pedidos
de registo, ou de alteração do registo, que diariamente lhe são dirigidos.

2. Alguns elementos da evolução do
registo patrimonial marítimo
Como supramencionado, desde cedo que a atividade conservatória do Capitão do Porto se direcionou, principalmente, para o registo
patrimonial de navios e embarcações de pesca, de navios do comércio
(rebocadores, embarcações auxiliares) e de passageiros11, sendo a ativiregularidade formal dos títulos e a validade dos atos neles contidos –, é também
verdade que, aquando da receção do pedido de registo, na apreciação desses aspetos
o conservador goza de margem de discricionariedade ao validar a documentação
entregue (para efeitos registrais, a documentação a apresentar deve ser a autêntica
ou estar certificada), tal como a validade dos títulos através dos quais o bem foi
transacionado.
10

Tendo presente a inexistência de um código de registo de bens móveis em vigor,
a legislação subsidiariamente aplicável ao registo de embarcações e navios é a
constante do registo predial, que, conjuntamente com as disposições do Capítulo
V do Regulamento Geral das Capitanias (RGC), e do Regulamento da Náutica do
Recreio (RNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de maio, constituem
o quadro legal enformador da competência registral cometida ao Capitão do Porto.

11

	A navegação de passageiros conheceu o seu apogeu durante o período em que
Portugal teve colónias ultramarinas, sendo Portugal, sobretudo nos anos cinquenta
e sessenta do século XX, uma das Bandeiras que mais registos tinha em navios
de passageiros. Em 1969, e em todo o registo convencional que era efetuado
nas Capitanias, existiam 623 registos de navios e embarcações que integravam a

758

anais do clube militar naval

dade registral respeitante a embarcações de recreio, igualmente, muito
significativa12; contudo o universo das embarcações de recreio registadas era de muito reduzido porte, por vezes desprovidas de propulsão, e consubstanciando-se em botes e canoas. Esta realidade registral
conduzia a que a atividade empreendida pelo conservador patrimonial
marítimo tendente ao registo não carecesse, à partida, de cuidados redobrados aquando da análise do documento comprovativo da aquisição
e da aferição da regularidade da transmissão, porque estavam em causa
meios construídos e transacionados em território nacional.
A respeito do registo patrimonial marítimo importa, então, destrinçar a evolução do registo destes bens de acordo com a classificação13 da
embarcação, impondo-se um enquadramento prévio.
Com a Comunidade Económica Europeia (CEE)14, nasceram as
quatro liberdades de circulação de pessoas, de bens, de serviços e de
capital, sendo que, nesse sentido, pelo menos a liberdade de circulação
de bens terá potenciado, em muito, o incremento da tipologia de embarcações de recreio que passaram a ser comercializadas e registadas
em Portugal.15. A adesão de Portugal à CEE terá contribuído para o
aumento da aquisição de novas tipologias de embarcações, que outrora eram desconhecidas, ou eventualmente não comercializadas atento
o valor médio de aquisição antes da adesão de Portugal ao mercado
comum, porquanto, com aquele novo contexto comunitário, uma das
consequências daí resultante foi o decréscimo do custo de aquisição das
embarcações, por efeito da abolição da carga fiscal e aduaneira anterior-

marinha mercante nacional (comércio, pesca, rebocadores e auxiliares), número
que contrasta, muito significativamente, com os menos que 20 que existem hoje
em dia.
12
13

14
15

	Atendendo a informação recolhida na Capitania do Porto de Lisboa.
A embarcação prossegue a atividade de acordo com a sua classificação: de comércio, de pesca, de recreio, rebocadores e auxiliares, conforme previsto no artigo
19.º do RGC, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 287/98, de 17
de setembro.
	Atualmente União Europeia (UE).
Tomando por referência os dados existentes na Capitania do Porto de Lisboa – os
registos existentes até 1990, respeitavam a embarcações com porte muito reduzido
(3, 4, 5, 6 metros de comprimento).
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mente taxada16. Assistiu-se, assim, por parte dos cidadãos nacionais, ou
residentes em Portugal, e ainda por parte de empresas, à aquisição destes bens, tendo-se verificado um notório incremento na compra destes
bens a partir de 200017. Tendo em consideração que, por embarcação
de recreio (ER), se podem ter quaisquer meios flutuantes destinados a
proporcionar lazer aos seus proprietários, e que as ER tanto podem ser
das mais simples como das mais luxuosas18, ou exclusivas19, poderá
ser evidente que a análise dos pedidos de registo de determinadas ER
denominadas de luxo, contrariamente ao que acontecia outrora, carece
de leitura atenta e muito minuciosa da documentação entregue, mais
até do que sucede com a componente técnica, uma vez que, atualmente,
todos os estaleiros navais devem cumprir escrupulosamente a regulamentação internacional – e a nacional, claro está – sobre a projeção e
construção de navios e embarcações20. Com a entrada de Portugal no
16

	Uma das consequências da adesão de Portugal ao mercado europeu foi o da abolição dos direitos aduaneiros protecionistas, com impacto no valor do preço final
de aquisição do produto.

17

	De acordo com informação recolhida da Capitania do Porto de Lisboa, é possível
verificar que os livros de registo demonstram que até ao ano de 2000 a tipologia
de embarcações de recreio circunscrevia-se a meios de pequena/média dimensão,
tendo a partir dessa data começado a surgir em território nacional pedidos de
registo de embarcações de recreio com outro perfil aos outrora registados, especificamente ao nível da dimensão e do conforto disponibilizado.

18

Tem sido, essencialmente, no âmbito da aquisição de ER de luxo, que o Capitão
do Porto tem exercido o seu dever de garantir a legalidade mais acerrimamente
tendo em conta que os fluxos negociais pelos quais estes bens são transacionados
são, muitas das vezes, de natureza pouco clara.

19

	Embarcações de Recreio feitas por medida e por conta do proprietário. Não há
historial deste tipo de embarcações registadas em Portugal.

20

	A projeção e construção de navios mercantes e de recreio encontra-se sujeita à
observação de regulamentação internacional e comunitária bastante exigente. No
que à navegação mercante respeita regem os convénios internacionais aprovados
em sede da OMI, vulgo International Maritime Organization (IMO), e ratificados
por Portugal, sendo a navegação de recreio balizada pelo direito comunitário que
exige ao fabricante que a conceção, o fabrico e a colocação no mercado de embarcações de recreio e de motas de águas sejam acompanhadas da Declaração UE
de Conformidade (documento que atesta a conformidade do bem aos requisitos
existentes). Neste âmbito, apenas são registadas as ER que apresentem a referida
Declaração de Conformidade, ou não existindo esta declaração pelo Certificado
do Construtor ou documento equivalente.

760

anais do clube militar naval

mercado comum, assistiu-se ao acréscimo de um conjunto indeterminado de atividades, onde se incluem as respeitantes às aquisições de
ER de tipologias diversas, mas onde as denominadas de luxo21 têm uma
expressão significativa.
As embarcações de recreio – quer as adquiridas no estrangeiro diretamente pelo seu proprietário, quer através de stands oficiais representantes da marca em território nacional, bem como outras transações
subsequentes destes bens envolvem, devem envolver uma análise muito
precisa e detalhada da documentação entregue, que, na maioria das vezes, é insuficiente face àquilo que o quadro legal estabelece, até porque
não é inédito que um utente apresente a registo de propriedade uma embarcação com uma “situação legal de contornos bastante complexos”22.
A atividade da náutica de recreio, atendendo ao incremento do número destas embarcações que passaram a ser importadas para Portugal
aqui sendo registadas, mereceu, por parte do legislador desta atividade,
atenção para os requisitos a ter com o seu registo, perfilhando procedimentos idênticos aos já estabelecidos para os navios mercantes23. Um
21

Por respeitarem a marcas muito conhecidas e divulgadas em determinados patamares
do mercado, como sejam a FERRETTI, SUNSEEKER, AZIMUT, entre outras.

	A matéria dos registos é uma daquelas áreas de atuação do Capitão do Porto em que
se torna necessária ponderação acrescida sobre aceitação/recusa do registo de uma
embarcação adquirida, por exemplo, por alguém a outrem não residente no território
nacional, e que para instruir o pedido de registo apresentado se tem que aferir documentos particulares. A lei nacional exige que o ato de registo deve ser instruído com
documentos autênticos ou certificados; sucede que, em muitas das situações, a transação
ocorreu no estrangeiro, e, sendo o bem registado em território nacional, observa-se a
legislação nacional que é deveras exigente quanto à documentação a apresentar. E tem
sido ao nível da documentação entregue – e da não entregue – que o conservador tem
sido chamado a apreciar ao aceitar ou recusar os pedidos formulados, uma vez que a
exigência é igual para todos os interessados, quer estes residam ou não em território
nacional, ou aqui tenham ou não adquirido a embarcação. Uma das situações mais
complexa e problemática é respeitante aos casos em que a embarcação de recreio é
adquirida no estrangeiro a uma empresa aí sedeada, e no ato de registo não é apresentada a certidão permanente da empresa ou equivalente, documento fundamental para
aferir se quem agiu em nome da citada pessoa tinha ou não legitimidade para o fazer.

22

23

	O regime jurídico aplicável à navegação mercante encontra-se previsto no RGC.
Ambos os regimes, RGC e RNR, além de definirem a quem compete o registo
de navios e embarcações, estabelecem os atos materiais de vistoria e todos os
procedimentos antecedentes ao registo definitivo, e ao estabelecimento das condições da embarcação para navegar e operar.
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dos aspetos constantes do Regulamento da Náutica do Recreio (RNR)24,
que veio conferir especificidade a este registo, consiste no facto de além
do registo dever preceder a realização das vistorias, carecer sempre de
ulteriores atos de vistorias de manutenção com vista a aferir das condições de navegabilidade da embarcação, quase em paralelismo – no
aplicável, bem entendido – com os regimes instituídos para os restantes
meios de circulação.
A navegação mercante (embarcações de comércio, pesca, rebocadores e auxiliares costeiras), por seu turno, tem caminhado em sentido
inverso, apesar de ter estabilizado nos últimos anos – a tonelagem registada nas diversas Capitanias tem-se mantido estável25, isto é, nem
muitos novos registos – sejam oriundos do estrangeiro, sejam primeiros
registos –, nem cancelamento dos existentes, mas ainda muito longe
dos quantitativos atingidos nas décadas de 60 e 70, apesar de se ter
assistido a uma evolução positiva nos últimos anos no que respeita às
embarcações mercantes com número IMO26. Quanto a estes navios,
deve sublinhar-se que, com muita expressão, vêm sendo registados no
Registo Internacional da Madeira (registo não convencional, o qual é
regido por regras próprias que não o RGC27, acrescendo já a mais de
230 o quantitativo de registos atualmente nele existentes.
De referir, neste aspeto, que tendo Portugal alguma tradição em
construção naval (de navios mercantes e de pesca), a instrução do registo destes navios não estará, por princípio, envolta no mesmo tipo de
complexidade que implica o registo de ER ditas de luxo; neste âmbito,
24

	Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de maio.

25

	Segundo informação recolhida junto de diversas Capitanias dos Portos. Seja como
for, o contraste entre novos registos e o abate ao registo (seja por demolição, por
desmantelamento ou por perda de nacionalidade) não é significativo neste sector.

26

	O registo de um navio como sendo IMO é processado através da intervenção da
Administração Marítima Portuguesa (Direção-geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) e das Entidades Certificadoras/Sociedades Classificadoras por ela reconhecidas.

27

	O Registo Internacional da Madeira (registo MAR) é regulado através de legislação especial, Decreto – Lei n.º 96/89, de 28 de março, e respetivas alterações.
Não obstante não ser registado nas Capitanias dos Portos, o navio registado no
registo MAR arvora pavilhão nacional e observa o cumprimento dos requisitos
de segurança exigidos pelas convenções internacionais ratificadas pelo Estado
Português.
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a documentação entregue cinge-se ao contrato de construção e respetiva
quitação28, além da informação técnica necessária para o registo, emitida
pela Direção-geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). Especificamente, não tem sido colocada a questão da
legitimidade da representação da pessoa coletiva na transação celebrada,
aspeto crucial a aferir com vista à plena validade do negócio jurídico.

3. Os casos existentes e o direito
aplicável
O aduzido em II. deixou antever que o registo patrimonial marítimo suscita ao Capitão do Porto um conjunto de preocupações relacionadas com a fidedignidade de muitos aspetos a considerar. A internacionalização das trocas comerciais e a presença de diversos ordenamentos
jurídicos aplicáveis à situação, em face da nacionalidade dos contraentes, do local onde o negócio foi celebrado e onde a embarcação vai ser
registada, não constituem, por vezes, elementos de fácil perceção para
o conservador. A diversidade de ordenamentos jurídicos é, a esse título,
uma questão primordial aquando da apreciação que faz do pedido de
registo. Desde logo, com a avaliação da documentação (contrato ou bill
of sale) que é entregue para sustentar o pedido do registo; depois, com
a representação do vendedor, e, muito especificamente, quando este é
uma pessoa coletiva (empresa/sociedade comercial); e bem assim quando diante de pedidos para abate do registo quando o novo país correspondente ao novo pavilhão não tem um registo formal de embarcações
como sucede em Portugal, e se torna necessário apresentar um auto de
cancelamento do registo (deletion certificate) ou o comprovativo do
registo em território estrangeiro (registry certificate)29.
28

	Os navios de comércio registados em território nacional ou são adquiridos a estaleiro sedeado em território nacional, ou sendo construídos no estrangeiro são
instruídos com toda a documentação necessária (contrato de construção do navio
e declaração de venda exarada pelo estaleiro em papel deste, compreendendo o
respetivo carimbo identificativo da entidade).

29

	Só com tal documento as autoridades nacionais comprovam a existência de um
pavilhão, dando cumprimento ao disposto no artigo 92.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que exige que os navios naveguem sob a
jurisdição de uma bandeira.
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Uma vez que, para compra e venda destes bens móveis, na sua
grande maioria importados, não é exigível a intervenção notarial – no
sentido da compra e venda de embarcações não dever ser realizada
através de escritura pública, podendo apenas ser efetuada através de
documento particular, embora com reconhecimento presencial das assinaturas –, tal não quer dizer que o pedido de registo seja imediatamente
lavrado. De facto, compete ao Capitão do Porto expurgar do procedimento de registo que lhe é presente todos os indícios de irregularidade
e de ilegalidade30; aliás, tem sido ao abrigo do desempenho dessa tarefa
de qualificação (apreciação) do pedido de registo que têm sido detetadas inúmeras situações envolvendo contornos de cariz diverso, desde a
falsidade de documentos (Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, entre outras), de motores (Caminha, Lisboa), e inclusive de furto internacional
de embarcação, entre outras respeitantes à não representação adequada
da proprietária da embarcação, quando se trate de sociedade comercial,
sendo que, em praticamente todas aquelas situações, foi sendo envolvido o poder judicial por se estar perante eventuais ilícitos criminais.
Nesta decorrência, resulta evidente o caráter crucial que a atividade
exercida pelo conservador patrimonial marítimo representa para a consolidação da certeza e da segurança do comércio jurídico em sede de
navios e embarcações, sendo um elemento nuclear para que outras entidades – Autoridade Tributária e órgãos judicias – possam desenvolver
a sua atividade investigatória e decisória.
Por outro lado, e quiçá fruto das alterações legislativas encetadas de
forma a dotar o Estado de mais recursos financeiros, através do aumento generalizado dos impostos diretos e indiretos31, tem-se assistido a um
incremento de pedidos de abate ao registo nacional de embarcações de
recreio destinadas a ser registadas em países com um regime fiscal mais
favorável. Também aqui, o papel do Capitão do Porto tem sido nuclear
na defesa dos interesses do Estado, ao aferir com muito rigor a margem
de atuação dos proprietários das embarcações que solicitam a perda de
bandeira nacional, em virtude da realização do registo noutro país. De
facto, este crivo é fundamental, caso contrário, correr-se ia o risco de
30

É ao abrigo do artigo 68.º do Código do Registo Predial que o CP desempenha
essa função de crivo da legalidade formal e substancial dos atos de registo que
lhe são presentes.

31

Resultante da reforma fiscal operada, pelo menos, em 2012.
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existirem variadas embarcações sem registo a navegar, a operar e a praticar um alargado número de ilicitudes32. Para obviar a situações dúbias
acerca do registo efetivo num determinado país, exige-se ao proprietário
da embarcação que acompanhe o pedido de cancelamento do registo com
cópia autêntica ou autenticada do registo na nova entidade registral, e que
a mesma esteja redigida em português, ou em um das línguas permitidas,
nos termos do artigo 43.º do CRP – inglês, francês ou espanhol.
Outra questão recorrente no âmbito do registo patrimonial de ER
adquiridas no estrangeiro a sociedades comerciais estrangeiras, é que os
contratos de compra e venda (bill of sale) são formalizados de forma
muito leve, por vezes sem corresponder aos ditames exigidos pela lei
portuguesa, por ser a lei aplicável, tendo em consideração que o bem vai
ser registado em Portugal. Cabe, uma vez mais, ao Capitão do Porto, um
desempenho crucial na defesa dos interesses do Estado Português enquanto Estado do Pavilhão, num processo de avaliação de rigor que pode
implicar, inclusive, desatender a pretensão de um particular que pretende
registar o seu bem móvel em território nacional; este tipo de avaliações
terá impactos, até, ao nível dos benefícios que podem existir para a economia nacional, atento o incremento das atividades marítimo-turísticas
(atividade que se acentuou em praticamente todas as Capitanias, apesar
do registo da embarcação não carecer de ser efetuado em Portugal)33.
Sendo certo que as causas que originam a recusa do registo do
ato pretendido se encontram elencadas na lei, e não sendo a existência de reservas quanto à autenticidade/fidedignidade dos documentos
apresentados fundamento de recusa34 – que, sendo um ato de indeferimento, deve ser sempre fundamentado com base em factos objetivos
32

	A grande maioria das embarcações apreendidas em sede judicial e que têm sido
afetas à utilização operacional da Polícia Marítima respeita a embarcações sem
qualquer registo.

33

	A atividade marítimo-turística pode ser assegurada por ER estrangeiras (com
exceção das que têm registo holandês e belga), devendo estas embarcações observar o regime aplicável às ER nacionais no que respeita a vistorias (anuais),
tripulação devidamente habilitada, meios de salvação, seguro de responsabilidade
civil, conforme expressamente previsto no artigo 12.º do Regulamento das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 149/2014, de 10 de outubro.

34

A instrução insuficiente do pedido de registo não origina a recusa deste, mas o
seu pedido de aperfeiçoamento/de junção de mais documentação.
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que corporizem uma tomada de posição por parte da autoridade administrativa, – na eventualidade de um determinado ato de registo vir a
ser questionado por ter sido instruído com base em documentação falsa
apresentada pelo interessado, é sempre possível retificar o registo, sendo o apresentante do documento em causa conduzido para a autoridade
competente para apreciação do ilícito em causa, a autoridade judiciária,
uma vez que, sendo o Capitão do Porto por inerência de funções o Comandante Local da Polícia Marítima, a isso está funcionalmente obrigado, nos termos conjugados dos artigos 242.º, n.º1, alínea a), e 243.º,
ambos do Código do Processo Penal.
Mas estes são contornos específicos que preencherão, de forma
mais desenvolvida, uma outra Crónica complementar à presente.

Crónica de Navegação
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Satellite-Based Augmentation
Systems (SBAS)
Introdução
Os consócios mais antigos fizeram grande parte dos seus embarques em navios nos quais a dependência de equipamentos ou sistemas
eletrónicos de navegação era muito reduzida. Muitos de nós ainda navegámos usando essencialmente o sistema OMEGA, em viagens oceânicas e o Decca Navigator System, especialmente nas zonas mais próximas de costa, do Norte da Europa. Alguns ainda usaram cartas especiais
para marcar as posições obtidas por estes sistemas de navegação.
A partir da última década do século passado, os meios ao dispor
dos navegadores, para a condução da navegação, conheceram alterações
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significativas. O sistema OMEGA, que foi o primeiro a ter cobertura
global, ficou operacional em 1971 e foi desativado em 1997. Tal aconteceu porque entretanto surgiu o GPS (Global Positioning System) que
rapidamente se tornou uma ferramenta essencial para o posicionamento
no mar estendendo a sua utilização para outros contextos. No presente
existem recetores GPS em grande parte dos automóveis, em telemóveis
ou em relógios. Apareceram as cartas eletrónicas de navegação, que
paulatinamente vêm substituindo as cartas em papel. Desenvolveram-se
sistemas destinados a incrementar a segurança de quem anda no mar,
como os sistemas automáticos de identificação, AIS (Automatic Identification System); ou de comunicações de socorro, como o GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System).
A disponibilização de serviços de suporte à navegação não para
de crescer. Embora o GPS continue a ser o GNSS (Global Navigation
Satellite System) mais utilizado em todo o mundo, têm entretanto sido
desenvolvidos outros sistemas de navegação por satélite, com cobertura
global, assentes numa arquitetura semelhante à do GPS. A Rússia desenvolveu o GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya
Sistema = Sistema de Navegação Global por Satélite), que se encontra completamente operacional e com cobertura global, desde 2011. A
União Europeia está a desenvolver o GALILEO, que se prevê que esteja completamente operacional em 2020. Também a China está a desenvolver o seu sistema global de navegação por satélite, o BEIDOU-2, ou
COMPASS, que já foi analisado numa crónica anterior.
Todos os sistemas eletrónicos de radionavegação (incluindo os
GNSS) têm geralmente associados vários erros, devido a interferências na propagação e a outras causas. Alguns desses erros crescem em
função da distância percorrida pelas ondas eletromagnéticas. Para minimizar, localmente, esses erros, surgiram soluções, que receberam a
designação de sistemas diferenciais. O processo clássico de correções
diferenciais consiste na existência de uma estação que recebe os sinais
do sistema de posicionamento. Sendo conhecida com rigor a posição
geográfica dessa estação, é possível comparar a posição real da mesma
com a posição definida pelo sistema de posicionamento. Ficam assim
conhecidos os erros que afetam este último, na vizinhança da estação
diferencial. Seguidamente esta transmite informação que permite reduzir alguns desses erros, geralmente num raio de poucas milhas em
redor da mesma. Este processo já era usado no sistema OMEGA, exis-
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tindo algumas estações diferenciais em território português. O mesmo
processo é usado no DGPS (Differential GPS), embora existam outras
soluções para melhorar o desempenho dos sistemas GNSS, como RTK
(Real Time Kinematics) ou WARTK (Wide Area RTK).
Algumas soluções não melhoram apenas o rigor da posição, garantindo igualmente uma melhoria de outros atributos dos sistemas.
Por esse motivo, os sistemas que asseguram estas melhorias são genericamente designados como «augmentation systems». Os atributos1
que podem ser incrementados pelo uso destes sistemas são: «continuidade» (continuity2), «integridade» (integrity3), «exatidão» (accuracy4)
e «disponibilidade» (availability5). Existem dois grandes grupos de
«augmentation systems», aqueles que são baseados em terra GBAS
(Ground-based augmentation system) e os que recorrem a satélites para
difusão da informação SBAS (Satellite-based augmentation system).
Nesta crónica abordaremos, sinteticamente, estes últimos.
1

Nas notas seguintes apresentaremos as definições destes atributos, conforme surgem no Federal Radionavigation Plan, dos Estados Unidos, definições que são
aceites internacionalmente.

2

The continuity of a system is the ability of the total system (comprising all elements necessary to maintain craft position within the defined area) to perform
its function without interruption during the intended operation. More specifically,
continuity is the probability that the specified system performance will be maintained for the duration of a phase of operation, presuming that the system was
available at the beginning of that phase of operation.

3

Integrity is the measure of the trust that can be placed in the correctness of the
information supplied by a navigation system. Integrity includes the ability of the
system to provide timely warnings to users when the system should not be used
for navigation.

4

The accuracy of an estimated or measured position of a craft (vehicle, aircraft, or
vessel) at a given time is the degree of conformance of that position with the true
position, velocity and/or time of the craft. Since accuracy is a statistical measure
of performance, a statement of navigation system accuracy is meaningless unless
it includes a statement of the uncertainty in position that applies.

5

The availability of a navigation system is the percentage of time that the services of the system are usable by the navigator. Availability is an indication of the
ability of the system to provide usable service within the specified coverage area.
Signal availability is the percentage of time that navigation signals transmitted
from external sources are available for use. It is a function of both the physical
characteristics of the environment and the technical capabilities of the transmitter
facilities.
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Satellite-based augmentation systems
O que são e para que servem os SBAS? No portal de um desses
sistemas, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), surge uma descrição resumida dos mesmos:
Satellite-based augmentation systems (SBAS), such as EGNOS, complement existing global navigation satellite systems
(GNSS). SBAS compensate for certain disadvantages of GNSS in
terms of accuracy, integrity, continuity and availability.
For example, neither the USA’s GPS nor Russia’s GLONASS
meet the operational requirements set by the International Civil
Aviation Organisation (ICAO) for use during the most critical
phases of aircraft flight, in particular final approaches. To solve
it, ICAO decided to standardise several GNSS augmentation systems including SBAS.
The SBAS concept is based on GNSS measurements by accurately-located reference stations deployed across an entire
continent. The GNSS errors are then transferred to a computing
centre, which calculate differential corrections and integrity
messages which are then broadcasted over the continent using
geostationary satellites as an augmentation or overlay of the original GNSS message. SBAS messages are broadcast via geostationary satellites able to cover vast areas.6
Vale a pena realçar alguns aspetos do texto anterior. Em primeiro
lugar, o porquê do desenvolvimento dos SBAS: surgiram para reduzir determinadas limitações dos GNSS. A apresentação de exemplos
ajuda bastante a perceber a importância de determinadas questões, o
texto tem um exemplo para explicar que uma das aplicações práticas
dos SBAS está relacionada com a possibilidade de utilizar os GNSS
existentes pela aviação, mesmo nas situações em que se pretende
uma maior exatidão e confiança no sistema de posicionamento, que
os sinais do GPS ou do GLONASS, por si só, não asseguram. Finalmente, percebemos também o princípio de funcionamento dos SBAS.
Tal como nos sistemas diferenciais clássicos, nos SBAS é necessário
6

https://www.egnos-portal.eu/discover-egnos/about-egnos/what-sbas. Acedido em
30 de dezembro de 2016.
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conhecer os erros que afetam os sinais de GNSS em determinados
pontos da superfície terrestre. Mas existem várias diferenças entre os
diferenciais clássicos e os SBAS. Nestes últimos existe uma «malha»
de estações, espalhadas por uma vasta área, nas quais se medem com
rigor os sinais GNSS. Nos sistemas clássicos, geralmente os cálculos
e a difusão das correções eram feitos a partir das próprias estações diferenciais, tendo um raio de ação relativamente limitado. Nos SBAS,
as correções são transmitidas por satélites, permitindo assim a cobertura de uma área muito mais extensa.
Que sistemas SBAS existem no presente? No portal anteriormente
referido são mencionados os seguintes: EGNOS, que cobre o território
da União Europeia; o WAAS (Wide Area Augmentation System), que
abrange a área dos EUA; e o MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System), que difunde correções sobre o território do Japão.
É igualmente referido que a Índia lançou o GAGAN (GPS and GEO
Augmented Navigation), destinado a cobrir o subcontinente indiano,
que em 2013 a Coreia do Sul anunciou os seus planos para implementar
o seu SBAS e que em 2014 a China fez um anúncio semelhante.
Por outro lado, um outro portal, que funciona como uma «enciclopédia» dedicada à navegação (Navipedia) apresenta uma descrição
mais completa dos vários sistemas SBAS existentes7. Na altura em
que a página foi redigida, no ano de 2011, existiam três SBAS completamente operacionais: WAAS, MSAS e EGNOS; outros três estavam em implementação: GAGAN, SDCM (System for Differential
Corrections and Monitoring), da Rússia e SNAS (Satellite Navigation
Augmentation System), chinês. Decorriam ainda estudos de viabilidade no sentido de implementar outros sistemas: SACCSA (Soluciόn de
Aumentaciόn para Caribe, Centro y Sudamérica), que como o nome
indica seria dedicado à América Central e do Sul; assim como sistemas SBAS na Malásia, em África e na Coreia do Sul. Curiosamente,
este último país, de pequena dimensão, encontra-se entre a China e
o Japão, estando portanto dentro da área de cobertura dos sistemas
desses dois países, sistemas esses que garantiam os padrões de qualidade dos sinais, mesmo em território coreano. Apesar disso, a Coreia
decidiu avançar com o seu sistema próprio.
7

http://www.navipedia.net/index.php/Other_SBAS. Acedido em 30 de dezembro
de 2016.
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Figura 1 - Áreas de cobertura de alguns sistemas SBAS8

Todos os sistemas SBAS utilizam satélites geoestacionários, garantindo desse modo uma cobertura permanente das áreas abrangidas por
cada um deles. Além disso, todos eles obedecem a determinadas normas
comuns de operação. Por esse motivo, os sistemas são compatíveis, não
existindo interferências mútuas e são interoperáveis, o que significa que
um utilizador com um recetor padrão pode usufruir do mesmo nível de
serviço e de desempenho nas áreas cobertas por qualquer dos sistemas.
Seguidamente serão apresentadas as principais caraterísticas de alguns sistemas SBAS. Com a pesquisa que foi realizada, não foi possível
confirmar o estado de desenvolvimento de todos os sistemas anteriormente indicados. Por essa razão, foram escolhidos aqueles que estão
representados na figura 1, uma vez que na mesma se encontram representadas, além da área de cobertura de cada sistema, as constelações de
satélites utilizadas pelos diferentes sistemas. Tal significa, certamente,
que todos eles já atingiram algum grau de operabilidade. Uma vez que
todos os sistemas seguem mais ou menos os mesmos princípios, não
será repetido o mesmo tipo de informação para todos. Assim, os dois
primeiros, que foram implementados em primeiro lugar, serão apresentados com um pouco mais de detalhe. Os restantes merecerão uma
breve descrição e serão apontadas as caraterísticas peculiares que apresentem e que os possam distinguir dos restantes.

8

Fonte: http://sbas-africa.avantiplc.com/. Acedido em 30 de dezembro de 2016.
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Wide Area Augmentation System (WAAS)
O sistema WAAS começou a ser desenvolvido em 1992, por iniciativa da agência responsável pela aviação nos Estados Unidos, a FAA
(Federal Aviation Agency) e foi especialmente concebido para apoio à
aviação, como é óbvio. Em 2003, o sistema foi declarado operacional e
desde então tem servido para melhorar a segurança de muitos milhares
de voos. De acordo com o portal da FAA9, existem mais de 80 000 utilizadores do WAAS a nível da aviação. O sistema permite a aproximação
em segurança, em todas as condições atmosféricas, a cerca de 3 400
pistas nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A utilização do
WAAS assegura uma qualidade de serviço equivalente ao voo com instrumentos, ILS (Instrument Landing System). A importância do WAAS
tem crescido, devido à desativação de vários dos sistemas clássicos de
guiamento de aeronaves, como o ILS ou o VOR (Very High Frequency
Omni-Directional Ranges) em muitos aeroportos.
O mesmo portal, da FAA, apresenta uma tabela com os valores de
exatidão assegurados pelo GPS e pelo WAAS. Segue-se uma adaptação
dessa tabela:
Exatidão

Requisitos de
Desempenho
exatidão definidos
real do GPS
para o GPS

Requisitos de
Desempenho
exatidão definidos
real do WAAS
para o WAAS

Horizontal 95%

36 m

2,9 m

16 m

0,7 m

Vertical 95%

77 m

4,3 m

4m

1,2 m

O segmento terrestre do WAAS é composto por um conjunto alargado de estações, com diferentes funções:
• Trinta e oito Wide-area Reference Stations (WRS), cobrindo a
área abrangida pelo sistema, distribuídas pela América do Norte
(Canadá, Estados Unidos e México) e também pelo Havai, que
recolhem a informação GPS;
• Três WAAS Master Station (WMS), nas quais é recebida a informação recolhida nas estações WRS, por meios de comunicação terrestre. É nestas estações WMS que são geradas as mensagens com
a informação que permite melhorar a exatidão do posicionamento;
9

https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/waas/benefits/, acedido em 5 de janeiro de 2017.
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• Seis Ground Uplink Stations (GUS), que têm como função transmitir as mensagens geradas nas WMS para os satélites, segmento
espacial, os quais retransmitem as mensagens que são depois recebidas pelos utilizadores do sistema;
• Finalmente, existem dois Operational Control Centers (OCC)
que servem para avaliar o desempenho do sistema e para realizar
as necessárias operações de manutenção preventiva e corretiva.
O segmento espacial é composto por satélites de comunicações,
geoestacionários. O sistema começou por usar espaço alugado em dois
satélites usados pelo INMARSAT. Estes satélites deixaram de transmitir sinais de WAAS em 2007. Nessa altura, foram contratados serviços noutros dois satélites, que tinham sido lançados em 2005, Telesat’s
Anik F1R e Intelsat’s Galaxy 15. Mais tarde, foi igualmente alugado
mais um satélite, Inmarsat-4 F3, que entre março e novembro de 2010
apenas transmitiu sinais de teste, mas que posteriormente passou também a transmitir sinais de navegação. As mensagens com as correções
têm um formato similar aos sinais do GPS, permitindo saber também a
distância ao satélite emissor, aumentando assim o número de satélites
que podem ser usados para determinar a posição.
O segmento do utilizador inclui todos os equipamentos que recebem
simultaneamente sinais GPS e WAAS. No mesmo são recebidas correções
de dois tipos diferentes: rápido e lento. Ao ser estabelecido o equipamento
começa por utilizar as correções rápidas para obter uma posição, tal como
nos equipamentos GPS usuais. Quando a posição está determinada, passam
a usar-se as correções lentas, para melhorar a exatidão da mesma. Embora
seja possível atualizar as correções lentas de minuto a minuto, a variação
das mesmas não é tão frequente. Por esse motivo, basta atualizar as mesmas a cada dois minutos, sendo consideradas válidas durante seis minutos.

European Geostationary Navigation
Overlay Service (EGNOS)
O desenvolvimento do EGNOS resultou de um acordo envolvendo
três entidades: a Agência Espacial Europeia (European Space Agency
– ESA), a Comissão Europeia e a Eurocontrol (Organização Europeia
para a Segurança da Navegação Aérea). EGNOS foi a primeira iniciativa europeia no âmbito dos sistemas de navegação por satélite, podendo
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ser considerado como um precursor do GALILEO, sendo ambos presentemente geridos pela Comissão Europeia.
A infraestrutura do sistema EGNOS é bastante semelhante à do
WAAS, como obviamente seria de esperar, embora sejam usadas designações diferentes para as diferentes componentes do segmento terrestre:
• Trinta e nove Ranging Integrity Monitoring Station (RIMS), que
determinam os erros dos sinais GPS. A configuração inicial previa trinta e quatro estações, na sua maioria na Europa, incluindo
a Federação Russa, e Norte de África, embora estivessem igualmente previstas uma estação em cada um dos seguintes locais:
Guiana Francesa, Canadá, África do Sul e Japão ou Singapura.
Destas, mais afastadas da Europa, apenas a última não se concretizou. A rede de estações tem-se estendido de modo a incrementar o número das que se localizam no Norte de África. Portugal
tem três destas estações, em Lisboa, Madeira e Açores.
• Seis Navigation Land Earth Stations (NLES), que servem para
transmitir, para os satélites do segmento espacial, as correções calculadas. Destas, duas estão localizadas no Reino Unido, duas em
Itália, uma em França e uma na Espanha. Cada um dos três satélites
recebe informações enviadas por um par de estações. A configuração inicial era um pouco diferente, prevendo uma NLES em Sintra.
• Quatro Mission Control Centres (MCC), situados na Alemanha,
no Reino Unido, em Itália e na Espanha. Todo o sistema EGNOS
é controlado através da Central Control Facility (CCF), existindo
uma em cada MCC, guarnecidas permanentemente. Cada um dos
MCC integra igualmente um módulo fundamental do sistema, a
Central Processing Facility (CPF), na qual se processa a informação, para calcular as correções a aplicar.
O segmento espacial tem três satélites geoestacionários (dois satélites Inmarsat III e IV e um satélite SES ASTRA GEO SES-5), que
transmitem informação que é utilizada por todos aqueles que integram
o segmento de utilizador. Uma vez que o sinal de EGNOS é baseado em
GPS, não são necessários equipamentos muito diferentes dos normais
recetores de GPS. Muitos dos recetores GPS disponíveis no mercado
permitem igualmente o processamento dos sinais do EGNOS.
O facto de os elementos que integram o EGNOS se encontrarem
dispersos por uma vasta área geográfica levou à criação de uma com-
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panhia que coordena o sistema, de uma forma centralizada, European
Satellite Services Provider (ESSP). Fundada em 4 de abril de 2001, tem
como membros as empresas prestadoras de serviços de navegação aérea dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal,
Reino Unido e Suíça.

SBAS-Africa
A implementação de sistemas SBAS que cubram, total ou parcialmente, o continente africano, tem conhecido diferentes abordagens. Em
2010, numa reunião no âmbito da cooperação entre a União Europeia e
África, foi decidido que a análise deste assunto deveria ser prioritária.
Recentemente foi constituído um consórcio, MAGNIFIC, no âmbito do
quadro comunitário H2020, destinado a desenvolver as ações necessárias para a sua implementação. O objetivo principal é estender a difusão
do sinal do EGNOS para o continente africano. O processo será relativamente simples, uma vez que os satélites que difundem estes sinais
são perfeitamente visíveis em África, bastando para tal criar uma rede
de estações RIMS que cobrissem o continente africano.
No entanto, existe já um sistema SBAS operacional que cobre uma
pequena área na parte sul do continente. Com a designação SBAS-Africa,
resulta de um programa financiado pela United Kingdom Space Agency
(UKSA), através da iniciativa International Partnerships Space Programme (IPSP). A fase inicial do projeto, que decorreu entre fevereiro de 2015
e março de 2016, numa parceria com a South African National Space
Agency (SANSA), permitiu a cobertura de sinal SBAS sobre a África do
Sul. Curiosamente, a agência sul-africana, SANSA, também está envolvida no projeto de extensão do EGNOS ao continente africano.
Este projeto é liderado pela Avanti Communications, uma operadora de satélites, com sede em Londres, que tem diversos projetos dirigidos ao continente africano, no âmbito da educação, da telemedicina
e da navegação, entre outros. Os parceiros do SBAS-Africa incluem
diversas empresas, a Universidade de Bath, no Reino Unido e o Council
for Scientific and Industrial Research (CSIR), do Gana.
A arquitetura do sistema é semelhante à dos restantes sistemas
SBAS:
• Existem dezoito Ground Monitoring Stations (GMS), que abrangem a área de cobertura do sistema, essencialmente a África do
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Sul. No futuro serão criadas mais oito GMS, de modo a que o
sistema seja estendido aos estados que integram a Southern African Development Community (SADC), que é uma comunidade
de quinze países da parte sul do continente africano. Os valores
recolhidos nas GMS são transmitidos através do satélite HYLAS
2, operado pela Avanti Communications, para um servidor existente na Avanti Communications Gateway Earth Station, localizada em Goonhilly, no Reino Unido.
• A Navigation Processing Facility (NPF), também localizada em
Goonhilly, usa a informação recolhida nas GMS e calcula as correções a aplicar, para aumentar a exatidão dos sistemas de posicionamento.
• Ground Uplink Station (GUS), localizada em Makarios, Chipre,
transmite as correções para o satélite ARTEMIS, que difunde os
sinais de SBAS para a respetiva área de operação. De notar que
tanto a GUS como este satélite são também operados pela Avanti
Communications, o que implica que praticamente toda a infraestrutura de processamento da informação esteja ligada a esta
operadora.

System for Differential Corrections
and Monitoring (SDCM)
Sistema SBAS russo. Semelhante aos restantes. O segmento terrestre é constituído por dezanove estações em território russo e mais cinco
no exterior, uma na Ucrânia, uma no Casaquistão e três na Antártida. O
segmento espacial é composto por três satélites, Luch-5, Luch-5A e Luch-5B; lançados entre 2011 e 2014, que permite a cobertura de todo o território russo. A central de controlo do sistema encontra-se em Moscovo.
Os objetivos do SDCM são: monitorizar a integridade dos sistemas GPS e GLONASS, fornecer correções diferenciais para os satélites
GLONASS e fazer a análise posterior do desempenho do GLONASS.
A exatidão do posicionamento assegurada pelo sistema SDCM será da
ordem de 1 a 1,5 metros no plano horizontal e de 2 a 3 metros no vertical. Existe igualmente a intenção de oferecer uma exatidão da ordem
de alguns centímetros num raio de duzentos quilómetros das estações
de referência.
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GPS Aided Geo Augmented Navigation
system (GAGAN)
Em agosto de 2001, foi estabelecido um acordo entre duas agências indianas, a Airports Authority of India (AAI) e a Indian Space
Research Organization (ISRO) para desenvolvimento do sistema GAGAN. O plano de desenvolvimento do sistema iniciou-se com uma fase
de demonstração da viabilidade do sistema, Technology Demonstration
System (TDS). Esta foi concluída em agosto de 2007 e na mesma recorreu-se ao satélite INMARSAT 4F1.
Em abril de 2010 foi lançado o primeiro satélite destinado a transmitir os sinais operacionais do sistema GAGAN, o GSAT-4. Infelizmente o satélite nunca atingiu a sua órbita normal, por falha na fase
final do voo do Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV Mk
II), de origem indiana. Em maio de 2011 foi colocado em órbita o satélite GSAT-8, usando um lançador Ariane-V, lançado da Guiana Francesa
e em setembro de 2011 foi a vez do GSAT-10, lançado também por um
foguetão Ariane-V. A constelação ficou completa com o lançamento do
GSAT-15, em 10 de novembro de 2015.
Antes do lançamento do último satélite já tinham sido concluídos
os testes de estabilidade do sistema, em junho de 2013. Em 30 de dezembro desse mesmo ano, o sistema foi certificado pelo Director General of Civil Aviation (DGCA).
A arquitetura do sistema compreende: quinze estações de referência, que transmitem os dados, através de duas redes de comunicações,
para dois centros de controlo. Nestes são calculadas as correções a introduzir que são transmitidas para os satélites através de três estações.
Os três satélites do segmento espacial difundem as correções para os
utilizadores.
De referir que a Índia está igualmente a desenvolver um sistema
próprio de navegação por satélite. O Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) não terá cobertura global, mas sim regional,
abrangendo o território indiano e espaço circundante. A constelação do
IRNSS é composta por sete satélites, o último dos quais foi lançado em
2016.
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MTSAT Satellite Augmentation 		
System (MSAS)
O MSAS foi um dos primeiros sistemas a ser desenvolvido, tendo
sido considerado operacional em 2007, passando a estar disponível para
a aviação a partir dessa altura. O seu segmento espacial recorre aos
satélites Multifunctional Transport Satellites (MTSAT), operados pelo
Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport e pela Japan
Meteorological Agency (JMA).
O seu segmento terrestre inclui quatro Ground Monitor Station
(GMS), localizadas no Japão, que determinam os erros dos sinais GPS.
Estas enviam os dados recolhidos para duas Master Control Station
(MCS), que calculam as correções a aplicar aos sinais e enviam as mesmas para os satélites. O sistema tem ainda duas Monitor and Ranging
Station (MRS), no Havai e na Austrália, cuja principal função é determinar os parâmetros corretos das órbitas dos satélites MTSAT, mas que
servem igualmente como GMS.
Em jeito de conclusão pode afirmar-se que a principal impulsionadora do desenvolvimento dos sistemas SBAS foi a atividade aeronáutica. Todos os sistemas existentes, e aqueles que eventualmente possam
vir a ser implementados, resultaram de iniciativas de entidades ligadas
à navegação aérea e os principais utilizadores destes sistemas são as
companhias aéreas e os organismos ligados à segurança aeronáutica.
No entanto, os serviços disponibilizados por estes sistemas podem ser
utilizados para outros fins, nomeadamente a gestão de frotas de transporte terrestre ou a agricultura de precisão, assim como na geodesia.
No campo marítimo, que é o que mais nos interessa, podem servir para
navegação de precisão, em águas restritas, o posicionamento de plataformas petrolíferas no mar e para utilização nos levantamentos hidrográficos.
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Ciberdefesa
- O núcleo CIRC da Marinha
1. Introdução
Durante os anos 60, no apogeu da guerra fria, o Departamento de
Defesa norte-americano avançou com a ideia de que seria fundamental
criar uma rede de informação (dados) capaz de sobreviver a um ataque
nuclear, garantindo as comunicações entre os centros críticos de decisão.
Para ter sucesso, esta rede teria de permitir uma comunicação distribuída,
com vários centros de processamento interligados entre si. Nasceu assim
a ARPANET, a primeira rede baseada em packet switching1.
1

	O packet switching viria a consolidar-se mais tarde no protocolo TCP/IP, que
ainda hoje é o mais utilizado nas comunicações de dados da internet.
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Esta rede foi evoluindo, muito ligada às universidades americanas,
agregando cada vez mais nós, tendo em 1973 assumido um estatuto internacional, ao ligar pela primeira vez em rede os EUA, o Reino Unido e a
Noruega2. O seu desenvolvimento foi acontecendo sem grandes preocupações de segurança, uma vez que funcionava como uma rede “privada” de
apoio e troca de informação entre organismos bem identificados e conhecidos. Contudo, a expansão verificada na implementação da rede e alguns incidentes de intrusão, provocados essencialmente por estudantes pertencentes a instituições que a utilizavam, levou a que em 1978 fosse ponderada a
implementação de um protocolo de encriptação para as comunicações, que
no entanto não viria a ser implementado por oposição da NSA3.
Durante a década de 1980 a internacionalização desta rede e a utilização desta infraestrutura de comunicações por um número cada vez
maior de entidades públicas e privadas, agora já baseada no protocolo
TCP/IP, conduz ao nascimento de uma rede global, a Internet. O ritmo de
crescimento desta rede é avassalador e a exploração do seu enorme potencial económico como rede de comunicações tem como consequência
a adesão de um grande número de empresas. Tal facto leva, em 1988, o
estudante Robert Morris da Universidade de Cornell a desenvolver um
trabalho universitário com o objetivo de medir o “tamanho” da Internet.
Na sequência desse trabalho, foi desenvolvido um código, que se instalava numa máquina ligada à rede, com o objetivo de quantificar o número
de utilizadores. Em termos práticos, este código depois de instalado e
de entrar em execução deveria atualizar um contador e posteriormente
replicar-se para as máquinas seguintes, onde o processo se repetiria. O
programa que ficou conhecido como “Morris worm”4 não tinha qualquer
intenção maliciosa, no entanto, um defeito no código, fazia com que este
ao chegar a uma nova máquina não validasse a eventual existência de
uma cópia já em processamento, reiniciando todo o processo e acabando
por consumir enormes quantidades de recursos da máquina, ficando esta
2

	Em 1973 ARPANET estabeleceu pela primeira vez uma ligação transatlântica
com a University College em Londres (Reino Unido) e com o Royal Radar Establishment na Noruega (Bruce Kogut in “The Global Internet economy”).

3

NSA – National Security Agency, agência nacional norte americana responsável
pelos serviços de inteligência e de garantia da informação (Information Assurance).

4

Worm – Código de malware que contém em si toda a informação para se executar,
replicar e propagar através das redes.
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cada vez mais lenta, acabando muitas dessas máquinas por ficar inoperativas até que fossem reiniciadas. A pretensão de Morris de que este trabalho fosse executado de forma transparente para os utilizadores, e devido
à não existência de quaisquer barreiras de segurança nas comunicações,
levaram a que este worm tivesse um enorme impacto a nível mundial,
tendo paralisado vários sistemas informáticos, afetando organismos do
Estado, universidades, empresas e outras entidades ligadas em rede. Para
além das graves consequências económicas verificadas, este incidente
veio expor a necessidade de existir um órgão ou entidade a nível estatal
que permitisse coordenar a resposta a incidentes de natureza informática.
Tal veio a acontecer em 1988, quando a agência federal norte americana
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), com a colaboração do Instituto de Engenharia do Software da Universidade de Carnegie Mellon, cria o Centro de Coordenação para a Resposta de Emergência
a Incidentes com Computadores (CERT/CC)5.
O crescimento desta rede global e a evolução para uma sociedade em
rede que deu origem a um novo domínio, o ciberespaço, que se constitui
como uma infraestrutura de comunicações e como uma rede de suporte à
função de comando e controlo de outras infraestruturas, muitas das quais
responsáveis por assegurar serviços críticos à sociedade, tornaram clara a
importância e a necessidade de existir uma capacidade de resposta a incidentes de segurança informática ao nível dos centros superiores de decisão dos Estados e das Organizações. Reforça essa ideia o facto deste tipo
de incidentes serem considerados, na maioria das vezes, incidentes de
segurança da informação graves, pois em última análise comprometem
a qualidade da informação, ou seja a sua confidencialidade, integridade
e disponibilidade, atributos imprescindíveis para que a mesma possa ser
utilizada de forma confiável pelos decisores.
Após esta pequena introdução, em que foram descritas muito resumidamente as causas que levaram à criação do primeiro organismo
responsável pela coordenação de resposta a incidentes de natureza informática, iremos abordar a evolução desta capacidade na OTAN6, em
Portugal ao nível das estruturas civis, nas Forças Armadas e, em maior
detalhe, na Marinha.

5
6

CERT/CC – Computer Emergency Response Team / Coordination Center.
	Organização do Tratado do Atlântico Norte.
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2. A resposta a incidentes de segurança
na OTAN
As potencialidades da rede global, como meio de comunicação
ubíquo, foram também rapidamente percecionadas no meio militar,
que o passou a utilizar inicialmente como um meio de comunicação
e divulgação institucional, tendo depois evoluído para a sua utilização
como uma importante infraestrutura de apoio ao comando e controlo de
operações militares.
A primeira ocorrência de incidentes de segurança informática,
relacionados com operações militares, remonta ao ano de 1999. Durante a guerra com a ex-Jugoslávia, na sequência de uma campanha
de bombardeamento da OTAN à Sérvia, como medida de pressão para
que estas forças abandonassem o Kosovo, grupos de hackers como os
Black Hand (sérvios) e a Hacker Brigade (russos) tornaram-se famosos
ao provocarem uma série de ciberincidentes contra a OTAN, incluindo ataques de defacement7 à página na internet do Quartel-general do
Comando Aliado Supremo na Europa8 e vários outros ataques, também
de defacement, ao sítio do Departamento de Defesa Norte Americano,
da Força Aérea, da Marinha, dos Fuzileiros e do Exército, também na
internet. Estas ocorrências demonstraram à Aliança que esta não estava
preparada para responder de forma rápida a este tipo de ataques.
Na cimeira de Praga em 2002, a OTAN, pela primeira vez, assume
claramente a opção estratégica de fortalecer as capacidades da Aliança
na defesa contra os ciberataques, materializando-a na implementação
de uma capacidade inicial de operação para a resposta a incidentes de
segurança informática da OTAN (NCIRC)9. Atualmente, com a sua
estrutura plenamente implementada, o NCIRC monitoriza e apoia as
estruturas de rede da Aliança, que inclui 28 países membros e mais de
120 estruturas civis e militares que se interligam e comunicam entre
si. Como podemos ver na figura 1, o NCIRC apresenta uma estrutura

7

Defacement – Ataque cibernético que altera o conteúdo de uma página web para
servir as intenções do atacante, e.g.: falsa informação, ataque reputacional, outros.

8

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/cyber-attacks-against-natothen-and-now

9

NCIRC – NATO Computer Incident Response Capability
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que se baseia fortemente na coordenação de várias entidades existentes,
com as suas próprias capacidades implementadas, de natureza diversa,
com vista a estabelecer-se como uma referência para todas as organizações e agências da Aliança, no que se refere à capacidade de resposta
a incidentes de segurança da informação nas suas redes e na deteção e
mitigação de vulnerabilidades10.

	
  
Figura 1 - Estrutura de gestão do NATO CIRC (baseado em NATO, 200211)

A cimeira da OTAN de 2010 em Lisboa, representa o assumir inequívoco por parte da Aliança da importância do Ciberespaço e das ciberameaças, como uma dimensão a ter em consideração “de modo a
garantir à OTAN o acesso autónomo e permanente ao ciberespaço e a
integridade dos seus sistemas críticos (…)”12. De modo a melhorar a
capacidade de detetar, avaliar, prevenir, defender e recuperar em caso
de um ciberataque, a Aliança apontou como objetivo que o NCIRC atingisse a sua capacidade final de operação em 2012, garantindo assim
10

	NATO, NCIRC - Concept of Operations (AC/322-N/0797), 2002.

11

NATO Computer Incident Response Capability (AC/322-D/0056), 2002.

12

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm#cyber

786

anais do clube militar naval

de forma centralizada a proteção do ciberespaço utilizado por todos os
organismos da OTAN. Na cimeira é ainda declarada a intenção de, caso
solicitado, prestar apoio às nações aliadas através da partilha de informação, de cooperação, bem como colaborar com entidades externas,
como as Nações Unidas ou a União Europeia, na avaliação do risco e
na resolução de incidentes no Ciberespaço.
Em 2014, na cimeira da OTAN em Gales, a Aliança reconhece as
ameaças emergentes do Ciberespaço e assume a responsabilidade de
defesa das suas próprias redes, garantindo a solidariedade para com os
aliados, mas não descartando destes a responsabilidade de cada estado
ter de possuir uma capacidade própria de proteção das suas redes nacionais. No ponto 72 da declaração desta cimeira, a Aliança assume que
a Ciberdefesa é parte integrante de uma defesa coletiva. No caso de um
ciberataque a um estado membro, que coloque em causa a “prosperidade,
a segurança e estabilidade” desse estado ou das relações Euro-atlânticas,
este poderá evocar o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, levando
a que o ataque seja considerado como sendo dirigido a toda a Aliança,
sendo esta ação analisada caso a caso13.
Nesta cimeira a OTAN assume como prioridade o investimento na
melhoria da Cibersegurança das redes nacionais dos estados membros,
pois estas são parte integrante das infraestruturas de rede utilizadas pela
Aliança. Aposta também na integração da Ciberdefesa nas operações militares e no desenvolvimento das ações de educação e treino, aprofundando as parcerias com a União Europeia e a Indústria, aproveitando as
inovações tecnológicas e o conhecimento especializado do setor privado,
de modo a atingir os objetivos de uma melhorada política de Ciberdefesa.
Na cimeira de Varsóvia em 2016, a Aliança assume claramente
que “a Ciberdefesa é parte integrante das tarefas de defesa coletiva da
OTAN”, reforçando as conclusões da cimeira de Gales sobre o mandato
recebido para a inclusão da Ciberdefesa nas obrigações de defesa coletiva, “reconhecendo o ciberespaço como um domínio de operações no
qual a OTAN tem de ter uma capacidade efetiva de defesa própria, tal
como tem no mar, na terra e no ar”14. Nesta cimeira foi igualmente assumida pelas nações a responsabilidade e a prioridade de investimento
13

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease

14

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
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na melhoria da Ciberdefesa das redes nacionais e das infraestruturas,
de modo a garantir uma efetiva capacidade de resposta a ciberataques,
contribuindo assim para ciberdefesa da OTAN. Mais uma vez são reforçadas as intenções de colaboração e partilha de informação, nomeadamente ao nível do conhecimento situacional do ciberespaço com a
União Europeia, com a Indústria e a Academia, através de Technical
Arrangements, como contributos para “uma melhor prevenção e resposta a Ciberataques”.

3. Portugal
A edificação de uma capacidade de Cibersegurança a nível nacional é
da responsabilidade do Estado português, tendo o governo decidido criar
o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) através do Decreto-lei n.º
69/2014, de 9 de maio. Este Centro, na dependência direta da Autoridade
Nacional de Segurança, tem por “missão contribuir para que Portugal
use o ciberespaço de uma forma mais livre, confiável e segura e as suas
competências não devem prejudicar as atribuições e competências legalmente cometidas a outras entidades públicas em matéria de segurança do
ciberespaço, nomeadamente no que respeita a infraestruturas críticas e à
integridade das redes e serviços, devendo ser exercidas em coordenação
com essas entidades”15. O CNCS é assim o órgão do Estado que deve
atuar como coordenador da “resposta operacional a ciberataques, a um
desenvolvimento das sinergias nacionais e a uma intensificação da cooperação nacional, europeia e internacional neste domínio”.
Em 2015 o governo definiu a estratégia nacional de Segurança do
Ciberespaço, tendo sido apresentados como objetivos estratégicos a
promoção de “uma utilização consciente, livre, segura e eficiente do
ciberespaço”, a proteção “dos direitos fundamentais, a liberdade de
expressão, os dados pessoais e a privacidade dos cidadãos”, o fortalecimento da “segurança do ciberespaço, das infraestruturas críticas e
dos serviços vitais nacionais” e a afirmação do “ciberespaço como um
domínio de desenvolvimento económico e de inovação”16. De acordo
15

	Instalação do Centro Nacional Cibersegurança, DR, 1.ª série — N.º 89 — 9 de
maio de 2014.

16

	Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, DR, 1ª série, nº113, 12 de
junho 2015.
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com essa estratégia, a capacidade de resposta a incidentes assenta num
conceito de gestão distribuída, em que a partilha de informação entre
as entidades que constituem a comunidade de interesse é fundamental,
sendo esta capacidade operacionalizada através de equipas próprias de
resposta a incidentes de segurança, os Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

4. Forças Armadas
Como vimos anteriormente, a OTAN tem vindo, desde 2002, a fomentar o desenvolvimento nos Estados membros de capacidades de resposta a incidentes de segurança, assumindo na cimeira de Varsóvia em
2016 que o Ciberespaço representa um novo domínio para as operações
militares, numa perspetiva de conduzir neste, operações de Ciberdefesa17.
Seguindo as recomendações da OTAN, reforçadas na cimeira de Gales em 2014, que cada país deve desenvolver uma capacidade própria de
defesa das suas redes informáticas, através da prevenção, capacidade de
deteção, resiliência e recuperação, o ministro da Defesa Nacional fez publicar o Despacho n.º 13692/2013, de 28 de outubro, com a diretiva para a
“Orientação Política para a Ciberdefesa”, na qual é definida a estrutura de
defesa nacional do ciberespaço, operacionalizada através de um Centro
de Ciberdefesa, na dependência do CEMGFA, constituindo-se este como
“o órgão responsável pela condução de operações no ciberespaço e pela
resposta a incidentes informáticos e ciberataques, com responsabilidades
de coordenação, operacional e técnica.” De acordo com o referido despacho ministerial, compete ainda a este órgão garantir “a defesa contra
as ameaças cibernéticas” incluindo o “reforço da proteção das redes, a
monitorização e análise dos padrões de tráfego, a deteção precoce de ataques e a resposta aos mesmos, envolvendo para esse efeito, sempre que
necessário, a condução de operações no ciberespaço”18.
17

	As operações de ciberdefesa dividem-se em Exploração de Redes de Computadores (permitem conhecer e compreender o que está a acontecer no ciberespaço),
Defesa das Redes de Computadores (permite ter os meios para proteger ativamente
os Sistemas de Informação e Comunicações) e as de Ataque através de Redes de
Computadores (operações no ciberespaço de cariz essencialmente militar que têm
por objetivo a disrupção, a negação, a degradação ou mesmo a destruição dos
sistemas de informação do inimigo) (JP-3-12R, Cyberspace Operations, 2013).

18

	Despacho n.º 13692/2013. D.R. n.º 208, Série II de 2013-10-28.
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5. O Centro de Ciberdefesa
O Centro de Ciberdefesa (CCD) é o órgão militar a quem compete dirigir e coordenar a capacidade de ciberdefesa nacional de acordo
com as orientações políticas definidas para a Ciberdefesa. No referente
à Capacidade de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação
compete ao CCD dirigir e “assegurar a capacidade permanente de deteção, resposta e recuperação de ciberincidentes”, bem como efetuar a
análise forense dos mesmos19. Esta capacidade resulta de um trabalho
colaborativo entre o CCD e os Núcleos de Computer Incident Response
Capability (CIRC) dos Ramos das Forças Armadas e do EMGFA. O
EMGFA e cada um dos Ramos possui o seu Núcleo CIRC para atuar localmente ao nível da cibersegurança e da ciberdefesa, sendo estas
atividades executadas de forma integrada entre os Núcleos sob coordenação do CCD. Sendo a partilha de informação um requisito crítico
para o sucesso das ações de Cibersegurança e de Ciberdefesa, compete
ao CCD assegurar a partilha de informação estratégica com entidades
externas, como sejam o NATO CIRC, o Centro Nacional de Cibersegurança ou os CSIRT20 de outras entidades. Na figura 2 podemos observar
uma representação gráfica das relações e fluxos de informação do CCD.

Figura 2 – Relações de interoperabilidade do CCD (autor, 2015)

19
20

	Decreto regulamentar, Diário da República n.º 148/2015, Série I de 2015-07-31.
CSIRT – Computer Security Incident Response Team
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6. A Marinha e a edificação do Núcleo
CIRC
A Marinha possui implementada desde 2012 uma capacidade de
resposta a incidentes de segurança da informação (CRISI). Esta estrutura foi operacionalizada fundamentalmente pela Direção de Tecnologias
de Informação e Comunicações (DITIC), que disponibiliza um Grupo
Técnico de Resposta Avançada para a resolução de Incidentes e pelo
Centro de Comunicações, Dados e Cifra da Marinha (CCDCM), que
recorrendo da sua capacidade H2421 assegura a monitorização permanente da plataforma de deteção de incidentes, através de um Grupo de
Resposta Imediata. Esta capacidade é coordenada pela Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada (EMA) e é operada localmente nas Unidades, Estabelecimentos e Organismos da Marinha (UEO),
através dos seus Administradores de Domínio do Utilizador (ADU) e
Administradores de Segurança de Domínio do Utilizador (ASDU)22.
Reconhecendo a importância da capacidade de segurança da informação no Ciberespaço, a Marinha atribuiu à Superintendência das Tecnologias da Informação (STI), Órgão Central de Administração e Direção (OCAD) da Marinha, a responsabilidade por “definir a arquitetura de
segurança do ciberespaço controlado pela Marinha e dirigir os serviços
destinados a garantir a segurança e defesa desse espaço, em articulação
com as demais estruturas da Marinha e com o Centro de Ciberdefesa;”23.
Compete pois à STI a gestão, operação e manutenção da estrutura de
segurança e defesa do ciberespaço e da informação, devendo assegurar através do Núcleo CIRC, a capacidade de resposta a incidentes no
ciberespaço e de segurança da informação na Marinha. Assim, a STI é
responsável por “assegurar a existência de processos e de tecnologias
que, num contexto de gestão de risco e no âmbito da autoridade técnica
de que dispõe, garantam o adequado nível de segurança da informação
e de cibersegurança;”24, competindo à DITIC como Órgão de Direção
21

	O CCDCM assegura um serviço em permanência por turnos de 24 horas x 7 dias.

22

Para efeitos doutrinários a CRISI encontra-se enquadrada pela publicação PCA16.

23

	Decreto Regulamentar n.º 10/2015, Diário da República, 1.ª série - N.º 148 - 31
de julho de 2015.

24

	Diretiva Setorial da Superintendência das Tecnologias de Informação e Comunicações, 2015.
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Técnica (ODT) que superintende as Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC), “Gerir, operar e manter a estrutura de segurança e defesa
do ciberespaço e da informação na Marinha, assegurando a capacidade
de resposta a incidentes no ciberespaço e de segurança da informação
(CIRC) na Marinha, através de equipas próprias de combate às ameaças
em computadores e em infraestruturas de redes (CERT ou CSIRT), devendo dispor para o efeito de processos e tecnologias que assegurem o
adequado nível de segurança num contexto de gestão de risco;”25.

6.1. Missão do Núcleo CIRC
De modo a cumprir os objetivos definidos pela gestão superior da
Marinha, no referente à segurança da informação no seu ciberespaço,
bem como às suas responsabilidades no contributo para ciberdefesa
e cibersegurança nacional em articulação com o CCD, foi aprovada
a criação do Núcleo de Resposta a Incidentes de Segurança (Núcleo
CIRC) na estrutura da DITIC26, tendo a edificação desta capacidade decorrido no âmbito da edificação da capacidade de ciberdefesa nacional
liderado pelo EMGFA, que tem vindo a suportar uma parcela significativa dos custos associados a edificação desta capacidade.
O Núcleo CIRC da Marinha tem por missão garantir uma efetiva
capacidade de resposta a incidentes de segurança da informação e a defesa do ciberespaço da Marinha, em particular no “apoio direto e de proximidade à componente operacional”27, contribuindo ativamente para o
conhecimento situacional do ciberespaço da Marinha e da Defesa Nacional. Para tal dispõe e opera um conjunto de meios técnicos materializados em sistemas de segurança e de controlo dos fluxos da informação no
ciberespaço da Marinha. Em termos técnicos, é responsável por fazer a
recolha de prova e realizar ações de investigação forense dos incidentes
de segurança verificados no Ciberespaço da Marinha, colaborando com
as autoridades nacionais sempre que solicitado e autorizado.

25

	Decreto Regulamentar n.º 10/2015, Diário da República, 1.ª série - N.º 148 - 31
de julho de 2015.

26

	Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 50/2016, de 10 de
maio, que aprova o Regulamento Interno da DITIC.

27

	Idem.
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Contribui também para o esforço conjunto da Defesa neste âmbito, colaborando ativamente e de forma integrada com o CCD e com
os Núcleos CIRC dos outros Ramos e do EMGFA, através da partilha de informação estratégica relevante para a proteção e resposta
defensiva da informação e dos sistemas que a processam, participando igualmente em exercícios nacionais e internacionais de natureza
cibernética.
Consciente da importância da comunicação, o Núcleo CIRC estabeleceu internamente “uma estratégia de comunicação com a comunidade de gestores e utilizadores dos sistemas de informação, através
da manutenção de conteúdos e de recomendações de segurança e publicação regular de alertas e boletins informativos.”28, estratégia que
se considera essencial para o desenvolvimento de uma consciência de
segurança nos utilizadores dos sistemas de informação da Marinha.

6.2. Estrutura e dependência funcional e operacional
Tendo em vista o cumprimento da sua missão, o Núcleo CIRC da
Marinha está estruturado em três níveis, estabelecidos de acordo com
a capacidade técnica requerida para intervir na resposta aos incidentes
de segurança da informação, enquadrados por um nível superior de
coordenação.
O Coordenador do Núcleo é o elemento responsável por garantir
o seu normal funcionamento, acompanhando o desempenho e atuação
do mesmo na resposta a incidentes e planeando a realização das várias atividades de acordo com a sua missão, nomeadamente ao nível
da operação, gestão e formação do pessoal. O Coordenador garante
ainda os processos de comunicação do Núcleo com a comunidade de
utilizadores, através da publicação/divulgação de eventos e notícias
de segurança, quer na página da CRISI na Intranet da Marinha, quer
através da publicação periódica de um boletim informativo ou de notificações/alertas de segurança.
O nível técnico mais elevado é representado pelos elementos que
desempenham as funções de Analista Forense. Estes têm por principal
função intervir na investigação dos incidentes, sempre que esta exige

28

Ibidem.
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um conhecimento técnico mais profundo. As suas valências técnicas
permitem-lhe fazer um estudo detalhado, recorrendo a análise forense
na área de redes e sistemas de informação, analisando as vulnerabilidades que permitiram a ocorrência do incidente, e propor ações
de mitigação para a correção dessas vulnerabilidades, sejam estas de
natureza estritamente técnica ou ao nível dos processos. Ao Analista
Forense compete também prestar apoio e validar as ações do nível
técnico inferior, e ainda colaborar com o Coordenador na análise e
elaboração de propostas aos níveis superiores da organização, com o
objetivo de edificar ou rever os processos e procedimentos doutrinários estabelecidos ou a estabelecer.
O Gestor de Incidentes corresponde ao nível técnico intermédio,
sendo a sua principal função fazer uma primeira triagem dos vários
eventos de segurança, analisá-los, e escalar os mesmos para incidente
sempre que tal se justifique. O Gestor de Incidentes tem a capacidade
técnica de executar as primeiras medidas de mitigação, solucionando
a maioria dos incidentes verificados. No entanto deve solicitar apoio
ao Analista Forense para a resolução de um incidente, sempre que este
tenha um grau de complexidade superior ou para análise de vulnerabilidades nos sistemas de informação de suporte à rede de comunicações e serviços da Marinha.
Os Monitores de Incidentes, que integram o nível técnico mais
baixo, são os elementos que têm por função a monitorização dos
eventos nas plataformas de segurança, na plataforma de correlação
de eventos e a receção das notificações que tenham origem na comunidade constituinte (notificações recebidas por correio eletrónico, via
plataforma web, telefone ou outras). Todos os eventos detetados e notificações recebidas devem ser registados na plataforma de gestão de
incidentes, devendo esta ser alimentada com o máximo de informação
existente.
Hierarquicamente o Núcleo CIRC está diretamente dependente
da Direção da DITIC (ver figura 3), de modo a garantir que a sua
operação seja totalmente autónoma e independente das diferentes divisões técnicas, assegurando-se desta forma a separação de funções
na área da segurança e da administração de sistemas.
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Figura 3 – Posicionamento hierárquico do Núcleo CIRC
na estrutura da DITIC29

Relativamente à dependência operacional, o Plano de Edificação
da Capacidade de Ciberdefesa Nacional30 estabelece que, num quadro
de condução de operações no ciberespaço e em situações de resposta
a incidentes graves, onde tenha sido identificada uma ação hostil persistente e com elevado poder destrutivo, os Núcleos CIRC dos Ramos
passam para o Comando Operacional do CEMGFA. Nas restantes situações, enquanto órgãos dos Ramos, mantêm uma ligação permanente e
cooperativa no âmbito da gestão de incidentes na área da ciberdefesa.

6.3. Recursos Humanos e técnicos atribuídos
O processo de edificação do Núcleo CIRC da Marinha ainda não
está concluído, em particular no que respeita à definição e aprovação do
necessário quadro de recursos humanos e das respetivas qualificações.
Idealmente, a capacidade final de operação deve assegurar uma atividade de H24, devendo para tal ser constituído por três oficiais: um oficial
superior como coordenador e dois oficiais subalternos, ou equiparados,
com funções de Analistas Forenses, três sargentos, ou equiparados, que
desempenharão as funções de Gestores de Incidentes e seis praças que,
29

	Adaptado pelo autor de http://intranet.marinha.pt/subportais/STI/DITIC/Paginas/
Organograma.aspx.

30

Plano de Edificação da Capacidade de Ciberdefesa Nacional, versão 1.5, dezembro
de 2013
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através de um regime de turnos, desempenharão as funções de Monitores
de Incidentes. Complementarmente, e em caso de necessidade, “o Núcleo
CIRC é reforçado por técnicos das diferentes áreas tecnológicas, durante
a realização de exercícios na área da cibersegurança e ciberdefesa, nacionais e internacionais, e em situações reais de resposta a incidentes”31.
Os recursos humanos responsáveis pela operação do Núcleo CIRC
devem possuir formação técnica altamente qualificada e específica na
área da Segurança de Informação e de Resposta a Incidentes. Para se ter
uma ideia do nível de qualificações requeridas para o desempenho destas
funções, e tendo por base de referência o Quadro Nacional de Qualificações, que estabelece a correspondência entre os níveis de qualificação e
os resultados da aprendizagem (conhecimento, aptidões e atitudes)32, o
nível de qualificação mínimo que se considera adequado para o desempenho das várias funções anteriormente identificadas, é o seguinte:
• Coordenador: nível 7
• Analistas Forenses: nível 6 (sendo desejável o nível 7)
• Gestores de Incidentes: nível 5
• Monitores de Incidentes: nível 4

6.4. Constrangimentos e desafios
Considerando uma abordagem DOTMLPII33 à edificação da capacidade de resposta a incidentes de segurança da informação, os principais pontos fracos/constrangimentos que se identificam situam-se ao
31

	Diretiva Setorial da Superintendência das Tecnologias de Informação e Comunicações, 2015.

32

	O Diário da República, 1.ª série — N.º 141 — 23 de Julho de 2009 estabelece o
Quadro Nacional de Qualificações de acordo com uma tabela de Conhecimentos,
Aptidões e Atitudes, traduzidos para níveis de educação e formação. No seu anexo
III é estabelecida, entre outros, a correspondência do nível 4 com o 12º ano de
escolaridade, o nível 5 com um nível de formação “pós-secundário não superior
com créditos para o prosseguimento de estudos de nível superior”, o nível 6 com
o grau de licenciatura e o nível 7 com o grau de Mestrado.

33

	Doutrina, Organização, Treino, Material, Liderança, Pessoal, Infraestruturas e
Interoperabilidade (DOTMLPII) refere-se aos componentes básicos da edificação
de uma capacidade operacional, através de uma visão holística das suas várias
dimensões, adaptado pela OTAN a partir do modelo desenvolvido pelo Departamento da Defesa dos EUA (NATO Concept Development and Experimentation
(CD&E) Process MCM-0056/2010).
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nível da Liderança e do Pessoal. Ainda que por diferentes razões, ambas as dimensões assentam essencialmente no fator humano, em que a
existência de recursos altamente qualificados (formação, treino e experiência) é um fator determinante para se assegurar a plena edificação e
operação desta capacidade.
Nestas circunstâncias, o grande desafio que se coloca à Marinha
nesta área, e no imediato, é assegurar a existência de recursos humanos nos seus quadros devidamente qualificados, que permitam suprir
as necessidades identificadas ao nível da operação do Núcleo CIRC,
de modo a que este possa cumprir a sua missão, tendo vindo a assumir um papel cada vez mais importante no garante da continuidade de
processos e serviços e, desta forma, não só assegurar a segurança da
informação no Ciberespaço da Marinha, como também contribuir, efetivamente e de forma cooperativa com o CCD, os Núcleos CIRC dos
outros Ramos e do EMGFA e demais entidades com responsabilidades
nesta área, para o esforço conjunto e coletivo de Ciberdefesa e Cibersegurança nacional. Este desafio é ainda maior se for tido em conta o
facto de que a formação necessária ao desempenho de funções no Núcleo CIRC é necessariamente longa, sendo de prever a necessidade de
ciclos de formação de 1 a 2 anos, de acordo com as diferentes funções
a desempenhar. Considerando a especificidade e o tempo de duração da
formação será de considerar que os recursos alocados a esta capacidade
devam permanecer ligados a estas funções durante um período alargado
de comissão de serviço de modo a ser melhor rentabilizada o investimento efetuado ao nível da formação.

7. Conclusão
A Cibersegurança e a Ciberdefesa têm vindo a assumir uma importância crescente nas cimeiras da OTAN. Prova disso é o facto de ter sido
recentemente reconhecido o Ciberespaço como um 5.º 34 domínio para
a realização de operações militares, tendo a OTAN estabelecido o direito de resposta a agressões cibernéticas a um estado membro, através
da evocação do artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte. Paralelamente,
a OTAN releva a importância do papel de cada Estado neste domínio,
34

	Na realidade a OTAN considera o Ciberespaço apenas como o 4º domínio de
operações, uma vez que exclui o segmento espacial desta classificação.
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em particular a responsabilidade de possuir uma capacidade própria de
intervir no Ciberespaço, reforçando também a ideia de que esta atividade deve resultar de um esforço coletivo e, como tal, deve ser conduzida
de modo cooperativo entre os vários Estados, entidades e agências com
responsabilidades nesta área.
A edificação de uma efetiva Capacidade de Resposta a Incidentes
de Segurança da Informação na Marinha veio responder, não apenas a
uma cada vez maior necessidade operacional, mas também no assumir
das responsabilidades no âmbito dos compromissos com a OTAN pelo
Estado português e no enquadramento da capacidade de Ciberdefesa
nas Forças Armadas, como contributo para a defesa colaborativa.
Através da edificação do Centro Nacional de Cibersegurança, sob
a responsabilidade das autoridades civis (Gabinete Nacional de Segurança), e do Centro de Ciberdefesa, sob responsabilidade militar (Estado-Maior General das Forças Armadas), foram dados passos importantes para responder aos desafios de proteção e garantia do Ciberespaço
nacional. A Marinha através da criação do seu Núcleo CIRC integra a
capacidade de Ciberdefesa das Forças Armadas e garante a Cibersegurança do Ciberespaço da Marinha. A criação deste Núcleo integrado
no ODT, aproveitando todo o trabalho e experiência acumulados desde
2012 com a CRISI, permitiu estabelecer de uma forma célere uma capacidade inicial de operação que se encontra atualmente em produção
plena. No entanto, há ainda algum trabalho a desenvolver para que a
edificação da capacidade operacional final seja efetivamente assegurada e a sua sustentação e evolução possa acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e adequando-se aos desafios cada vez mais complexos na
área da cibersegurança e da ciberdefesa, que se prende, essencialmente,
com a inexistência de quadros qualificados em número suficiente para
assegurar o desenvolvimento, operação e a manutenção desta capacidade, considerada crítica para o funcionamento e a continuidade do negócio das instituições.
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NECROLOGIA
Capitão-de-mar-e-guerra EMQ
Carlos Manuel Sequeira Braga Pimentel
(20-IX-1938 * 23-III-2016)
Após alguns meses de luta com doença insuperável, o Stephen deixou-nos. E, deixou um vazio no
Curso Luís de Camões, para onde transitou em 1961,
na sequência da frequência de um ano no Curso anterior, que dedicou a outras prioridades que não a sua
carreira naval. É-se assim, por vezes, em jovem! –
Mais tarde, demonstra-se que se pode ser um bom oficial da Armada, um excelente camarada, um exemplo na arte de viver e
de conviver, um cidadão preocupado com o contributo da sua Marinha
para um Portugal melhor, um companheiro em que o espírito de humor
supera qualquer pessimismo. E, deixou vazios em alguns camaradas
de outros cursos e de outras gerações, com quem privou, quer na sua
vida profissional, quer no particular, pois era homem de grande espectro
de relacionamento, mesmo na sociedade civil. Por fim, deixou vazios,
através da sua vida, em vários corações femininos que se lhe dedicaram
mas, isso, são outras histórias…
O Eng.º Braga Pimentel alistou-se no Corpo de Alunos da Armada,
entrando para a Escola Naval no dia 1 de Outubro de 1959, integrando
o Curso D. João I. Tendo transitado para o Curso seguinte, conforme o
já referido, foi promovido a Guarda-marinha em 11 de Janeiro de 1964
e efectuou o percurso de oficial da Armada engenheiro maquinista até
atingir o limite de idade como Capitão-de-mar-e-guerra em 20 de Setembro de 1995, passando à situação de reserva, mas ficando a prestar
serviço efectivo no Instituto de Socorros a Náufragos até ao final do
ano de 1996, ocasião em que foi licenciado; passou à reforma em 31 de
Dezembro de 2001.
Das várias situações e diversos cargos que desempenhou ao longo
da sua carreira, destacam-se: uma comissão em Moçambique, embar-
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cado no NRP “Bartolomeu Dias” entre 1964 e 1967; instrutor na Escola de Máquinas, em 1968; regresso ao seu “velho Bartolomeu”, agora
rebaptizado de NRP “S. Cristóvão”, em França, apoiando as futuras
guarnições dos novos navios então construídos em Nantes, como Chefe
do Serviço de Máquinas do navio, que regressou a Portugal em finais de
1969; no NRP “São Gabriel”, de 1969 a 1971, terminando a comissão
como Chefe do Serviço; entre 1971 e 1974 prestou serviço no Gabinete
de Estudos da antiga Direcção-Geral dos Serviços de Fomento Marítimo, onde integrou a formação do Serviço de Combate à Poluição por
Hidrocarbonetos, sendo o seu primeiro Chefe e actuando, por vezes, na
dependência directa do Ministro da Marinha; neste âmbito, efectuou estágios no estrangeiro e representou Portugal em convenções e conferências internacionais; de 1986 a 1991 foi Director da Estação POL Nato
em Ponta Delgada, onde teve ocasião de revitalizar e de dignificar o seu
funcionamento no cumprimento das missões atribuídas; de 1992 a 1995
prestou serviço, sucessivamente, no Gabinete de Gestão do Material e
na Direcção de Infra-estruturas Navais; antes da sua passagem à Reserva, ainda prestou serviço no Instituto Superior Naval de Guerra.
Ao longo da sua carreira, foram-lhe atribuídos vários louvores,
sendo 4 de oficial general e dois de capitão-de-mar-e-guerra, assim
como condecorações, das quais se destacam uma Medalha de Mérito
Militar de 1ª Classe, Cruz Naval de 2ª Classe, Medalha Militar de Comportamento Exemplar – Ouro e a "Defense Meritories Services Medal"
dos EUA, além de outras medalhas comemorativas.
O Eng.º Carlos Braga Pimentel ou, para os seus contemporâneos
de Escola Naval, o Stephen (cognome por si próprio atribuído e que
perdurou até hoje) era uma personagem particular e, até certo ponto,
emblemática, não apenas no nosso Curso, como na geração a que pertencemos. Selectivo nas suas relações e amizades, não deixava de ser
um camarada solidário e generoso para com todos, nunca constando que
tivesse prejudicado alguém para atingir os seus objectivos, pessoais ou
de carreira. Possuidor de elevada auto-estima, nem por isso desleixava
o convívio com quem quer que fosse, contemplando os mais próximos
com réplicas rápidas e sagazes às piadas que lhe eram dirigidas, nunca
se ofendendo até com as mais mordazes. Exímio contador de histórias
vividas, onde pontificavam parte da sua infância e adolescência passadas no Moçambique do seu coração, cativava uma audiência com a
forma empenhada e inteligente com que as narrava. E, caso entre essa
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audiência se contassem elementos femininos, tornava-se um espectáculo pelos pormenores e segundos sentidos que introduzia na narração.
Enfim, uma pessoa que transmitia optimismo no seu acentuado prazer
de conviver e que chegava a ser intolerante para com gente mal disposta. Mas, a vida é assim: não perdoa a quem se ri dela e, ceifa!...
Aos seus familiares mais próximos, designadamente a sua mulher,
Maria João (Jo), companheira de há uns anos e dedicada enfermeira nos
tempos de sua fatal doença, como a seu filho Diogo, os Anais do Clube
Militar Naval e os Camaradas do Curso Luís de Camões apresentam as
mais sinceras condolências e sentimentos de solidariedade.
Até sempre, Stephen!...
C.M.S.
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NECROLOGIA
Capitão-tenente
Carlos Alberto Rosa Garoupa
(23-VIII-1941 * 24-VIII-2016)
Foi com enorme mágoa que soubemos do fim da
luta estoica que o Carlos Alberto travava há 43 anos
contra as fragilidades de um coração massacrado
por múltiplas intervenções cirúrgicas. Apesar da sua
situação de saúde precária, foi uma notícia que nos
apanhou desprevenidos. Dias antes, tinha-se mostrado
pronto para iniciar a organização de mais um encontro
mensal do curso de Escola Naval que, como habitualmente, seria em
Sesimbra, uma terra que adorava.
O Carlos Alberto era uma personalidade invulgar e, apesar do relativamente mais curto tempo ao serviço da Marinha e uma longa ausência de 16 anos em Londres, foi um membro marcante do Curso D.
João I, fazendo sempre o pleno de muitas qualidades que todos apreciávamos muito: grande determinação, sensato, sempre calmo e com um
relacionamento corretíssimo, sabia ser uma presença com que todos se
compraziam. Os longos anos em que ficou afastado da Marinha não o
modificaram nem, muito menos, fizeram esquecer os valores da profissão que escolhera ainda jovem, quando concluiu a sua formação no
Colégio Militar, onde tinha entrado com dez anos.
Era um homem talhado para ser militar, no sentido mais nobre do
termo. Sabia como poucos o que é dedicação, seriedade, camaradagem
e espírito de sacrifício, qualidades que transpareciam em todas as suas
atitudes e eram parte importante do seu lema de vida. Sabia combinar
na perfeição a imagem de um militar firme, austero e imperturbável
com a de um homem afável, um camarada íntegro, tocando as raias da
ternura para com os que, com amizade, o rodeavam.
Pena foi que o seu problema de saúde o tenha obrigado a passar
à Reserva prematuramente e mudar-se para Londres, onde então havia

NECROLOGIA

803

melhores hipóteses de ter assistência médica e hospitalar. Isso obrigou-o
a afastar-se de uma carreira onde tudo lhe seria possível e a viver com a
sua mulher, Margarida, longe dos quatro filhos e netos que, entretanto,
foram nascendo, iniciando uma atividade de consultor de Informática,
área em que ajudou muitos amigos.
Apesar do afastamento dos locais de que gostava e dos seus amigos e das vicissitudes da sua situação clínica, nunca deixou de ser igual
a si próprio, sempre com um grande sentido de família e de amizade.
Teve a sorte de uma família que sempre o acarinhou, começando pela
sua mulher Guida, com quem casara em 1963, e os seus quatro filhos:
Rita, Cristina, Ana e Nuno. No curto resumo que deixou no Livro de
Curso, comemorativo do 50º aniversário de entrada na Escola Naval,
terminava do seguinte modo: “Enfim, não posso deixar de convictamente afirmar que até hoje sobrevivi graças à Proteção Divina, aos cuidados extremosos da minha companheira Guida e sem dúvida também
aos avanços tecnológicos sucessivos da medicina”.
Nunca ninguém lhe ouviu uma palavra de desânimo ou desconforto com a sua situação clínica. Quando queríamos saber como estava respondia invariavelmente a desvalorizar o seu problema da saúde. Parecia
que não queria incomodar ninguém com os seus problemas.
Terminamos com uma breve nota biográfica.
Nascido a 23 de agosto de 1941, no seio duma família militar, em
Moçambique durante uma longa comissão de serviço do pai, oficial do
Exército, desde cedo interiorizou o carinho, respeito e apego pela vida
militar. Aos 10 anos, com entusiasmo, entrou para o Colégio Militar
que frequentou de forma exemplar e com precoces demonstrações de
qualidades de liderança que o colocaram à frente de sempre crescentes
responsabilidades.
Corria o ano de 1959, entra para a Escola Naval, ingressando no
Curso D. João I. Três anos depois, já guarda-marinha inicia a sua primeira longa comissão de serviço em Angola, embarcado no N.R.P. Sal.
De regresso à Metrópole, em 1965, foi nomeado Imediato da Companhia nº 8 de Fuzileiros e parte de novo para o Ultramar, desta vez
Moçambique, onde cumpre mais uma comissão de serviço, no Lago
Niassa e Lourenço Marques. De regresso, em 1968 é nomeado Instrutor
da Escola Naval, onde permanece até 1971, cargo que acumula com o
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comandante do N.R.P. Ribeira Grande (1968/1970). Findo o período de
serviço na Escola Naval, volta ao mar e ao Ultramar, como comandante
do N.R.P. Cacine para uma nova longa comissão de serviço em Angola.
Acumulava assim o privilégio de ter sido escolhido ainda em oficial
subalterno, para comandar dois navios. Quando regressa em 1973, é
promovido a Capitão-tenente e embarca no N.R.P. Magalhães Correia
como Imediato. É nesta comissão que termina a sua vida de Marinheiro devido a um enfarte do coração que o obriga a passar à Reserva.
Completavam-se assim 15 anos de serviço, dos quais mais de metade
embarcado em unidades navais e no Ultramar.
Em 1990 parte para Londres onde passa a residir até 2006, para
melhor assistência à sua doença, e onde mantém a sua atividade como
consultor informático, dá formação e inicia a informatização do Consulado Geral de Portugal no Reino Unido. Aproveitando o facto de em
Portugal se terem, entretanto, reunido as condições de assistência que a
sua saúde exigia, regressa em 2006 para, juntamente com a sua mulher,
viverem junto dos filhos, netos e demais família.
Interpretando o sentimento de todos nós, querido Carlos Alberto,
agradecemos-te a vida de amizade e dedicação com que nos distinguiste. Nós vamos continuar a tentar honrar a tua memória. Repousa em paz
e até sempre, bom amigo.
À sua mulher Margarida e quatro filhos, os nossos sentidos pêsames pela perda do muito amado marido e pai.
OC e RR em nome do Curso D. João I
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Fernando Oliveira – O que
mudou: Departamento de
Propulsão e Energia, in AsFragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633
LIMA, Capitão-tenente TSN-JUR Alexandra Sousa –
Crónica de Autoridade Marítima, 753-765
LOPES, Almirante José Carlos
Torrado Saldanha – Histórico dos helicópteros da
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Marinha, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 560-570
LÉRIAS, Contra-almirante ECN
Rapaz – Crónica de Arquitetura Naval, 345-361
LÉRIAS, Contra-almirante ECN
Rapaz – Crónica de Arquitetura Naval, 735-752
MONTENEGRO, Vice-almirante
José Monteiro – O que mudou: Departamento de Operações, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 572-592
NEVES Capitão-tenente Paulo
Jorge Baptista das – Crónica
de Tecnologias da Informação e Comunicação, 781-797
NEVES, Primeiro-tenente Bruno
Gonçalves – Crónica Cultural,
375-384
NEVES, Vice-almirante João Pires – Preparação para a receção, in As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
533-559
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
Ambiente envolvente, in As
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Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 487-491
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de
– Histórico do projeto, in As
Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 492-515
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de –
O Navio, in As Fragatas da
Classe Vasco da Gama – Os
Navios que mudaram a Marinha, 516-532
PEREIRA,
Capitão-de-mar-e-guerra (ref.) José António
Rodrigues – A Marinha na
Grande Guerra II: Da declaração de guerra da Alemanha
ao ﬁm do conﬂito, 237-286
PICOITO, Capitão-de-mar-e-guerra José Miguel – Crónica da
Direção, 333-344
PICOITO, Capitão-de-mar-e-guerra José Miguel – Crónica da
Direção, 717-733
RAFAEL, Capitão-de-fragata Pedro Cruz – Crónica de Operações Navais, 421-435
RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita
– Crónica de Tecnologias da
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Informação e Comunicação,
437-460
RODRIGUES, Capitão-de-mar-e-guerra Luís Eduardo Moita – Crónica de Tecnologias
da Informação e Comunicação, 781-797
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Crónica Internacional, 299-332
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Crónica Internacional, 693-716
RODRIGUES, Vice-almirante
(ref.) Reis – Diplomacia Naval. As Marinhas como instrumento da política externa
do Estado, 85-130
SILVA, Capitão-de-fragata SEE
José Maria da – O que mudou: Departamento de Propulsão e Energia, in As Fragatas da Classe Vasco da
Gama – Os Navios que mudaram a Marinha, 593-633

TELES, Subtenente (RD) Cláudia
Patrícia Ramos – Ação criminosa contra navios no séc.
XXI, 131-155
VALENTIM,
Capitão-tenente
Carlos Manuel Baptista – O
Clube Militar Naval. Uma
Memória de 150 Anos – Associativismo, Cultura e Ciência, 19-66
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Orlando Temes de et
al. – As Fragatas da Classe
Vasco da Gama – Os Navios
que mudaram a Marinha,
481-671
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NOTÍCIAS NECROLÓGICAS
GAROUPA, Capitão-tenente Carlos Alberto Rosa, 802-804
OLIVEIRA, Capitão-de-mar-e-guerra Abel da Costa Campos de, 461-462

PIMENTEL, Capitão-de-mar-e--guerra Carlos Manuel Sequeira Braga, 799-801
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LISTA DOS JÚRIS PARA ATRIBUIÇÃO
DOS PRÉMIOS DOS ANAIS
DO CLUBE MILITAR NAVAL 2016
JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE AUGUSTO OSÓRIO”
Presidente:	António José Gameiro Marques (Presidente da MAG);
Vogais:
Fernando Jorge Pires (Representante da CRA);
Paulo Jorge Gonçalves Simões (Representante da CRA);
	Ernestina Santos Silva (Representante da DIR);
Fernanda Maria Costa (Representante da DIR).
JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE BARROSO ”
Presidente: Herlander Valente Zambujo (Presidente da CRA);
Vogais:	António José Duarte Costa Canas (Representante da CRA);
Valentim José Pires Antunes Rodrigues (Representante da
CRA);
Frederico Válter Resende de Oliveira Batista (Representante
da DIR);
	Carla Frederica Mehmel de Espiney Amaro (Representante
da DIR).
JÚRI PARA O PRÉMIO “COMANDANTE JOAQUIM COSTA”
Presidente:	António José Gameiro Marques (Presidente da MAG);
Vogais:
João Paulo Ramalho Marreiros (Representante da CRA);
Bruno Miguel Moreira de Carvalho (Representante da CRA);
	Rui Manuel Andrade Gonçalves (Representante da DIR);
	Dinis Augusto Martins Barbosa (Representante da DIR).
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REVISTAS

BOLETINS

- Combatente
- IDN
- Jornal do Exército
- Mais Alto
- Revista da Armada
- Revista de Artilharia
- Revista de Marinha
- Revista Marítima Brasileira
- Revista Militar
- Zacatraz – Ass. Antigos Alunos
do Colégio Militar

- Ass. da Força Aérea Portuguesa
- Ass. Oficiais das Forças Armadas
- Ass. Pupilos do Exército
- O Amigo dos Leprosos
- O Referencial
JORNAIS
- Centurião
- ELO – ADFA
- Farol de Esposende
- O Sargento
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