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Nota de abertura

esta edição temática, referente ao 2º semestre de 2017, dos Anais 
do Clube Militar Naval, revista que em 2020 comemorará os seus 150 
anos de existência ininterrupta, contempla um conjunto de artigos de-
dicados à Investigação Científica e ao Desenvolvimento Tecnológico 
da marinha Portuguesa, instituição esta que, ao longo dos séculos, com 
as suas numerosas e diversificadas intervenções, contribuiu de forma 
indelével para o desenvolvimento do nosso país.

esta edição dos ANAIS insere-se nas comemorações dos 700 anos 
do contrato celebrado, a 1 de fevereiro de 1317, entre D. Dinis e manuel 
Pessanha, que marca o nascimento da marinha Portuguesa, enquanto 
estrutura organizada e permanente. Portugal, a partir desse dia, pas-
sou a ter um comandante das forças navais, conhecedor das coisas do 
mar, um perito na organização da armada e conhecedor dos segredos 
da guerra no mar, que teria de dar corpo ao ofício do almirantado. Para 
isso recebeu meios e poder jurisdicional sobre as questões do mar, ten-
do como missão organizar a marinha, defender os portos e os navios em 
alto-mar, assegurar a defesa do litoral algarvio, o domínio do estreito 
de Gibraltar e a segurança das rotas comerciais entre o mediterrâneo e 
o norte da europa. Importa salientar que o documento foi decisivo para 
o almirante manuel Pessanha liderar o processo que tornou o país uma 
potência naval relevante, essencial à preparação do primeiro ciclo dos 
descobrimentos marítimos nacionais. 

o clube militar naval, através deste número dos anaIs, pretende 
dar também o seu contributo para a divulgação desta tão importante e 
nobre efeméride, num ano repleto de simbolismo para a marinha em 
que, como há 700 anos, a armada permanece como elemento essen-
cial da segurança e do desenvolvimento de Portugal. o conjunto de 



anais do clube militar naval412

sete artigos que compõem este número, por certo e como vem sendo 
hábito, irá captar o interesse de um conjunto alargado e diversificado 
de leitores, potenciando assim a divulgação sobre a investigação e o co-
nhecimento sobre o Mar, refletindo sobre o passado mas, principalmen-
te, projetando o futuro nestas matérias onde a marinha, desde sempre, 
detém um papel central:

-  O primeiro artigo, da autoria do consócio Bessa Pacheco apre-
senta-nos uma síntese da evolução da esquadra ao longo dos 
últimos 50 anos (1965-2015), enquadrando-a em três períodos 
chave: a Guerra de África, do fim da Guerra de África ao fim da 
Guerra-Fria e do fim da Guerra-Fria até à atualidade, e concluin-
do que nos últimos 50 anos a Esquadra não tem sido edificada tal 
como previsto nos planos navais, que o número de navios tem 
diminuído ao longo do tempo, mas que a capacidade de combate 
tem aumentado fruto da evolução das plataformas e dos sistemas 
de armas e sensores;

-  O segundo artigo, da autoria do Professor catedrático Victor Lobo, 
faz uma curta resenha da história da Investigação e Desenvolvimen-
to na escola naval (en) assim como a sua integração no sistema 
universitário português. É também abordado o modo como a Ma-
rinha aproveitou essa oportunidade para coordenar os esforços de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), que sempre se de-
senvolveram em diversas unidades, num só centro denominado cen-
tro de Investigação naval (cInaV). Finalmente, é feito um balanço 
dos primeiros seis anos de existência do CINAV, focando especifi-
camente a questão da produção de artigos científicos, a realização 
de projetos de IDI, um exemplo de um desses projetos, o trabalho 
desenvolvido no âmbito de pós-graduações e as questões financeiras 
ligadas à IDI. O artigo termina descrevendo os principais desafios 
que o cInaV irá enfrentar no futuro próximo;

-  O terceiro artigo, da autoria do consócio Freitas artilheiro, 
pretende apresentar os desenvolvimentos tecnológicos, mais re-
centes, implementados no Instituto Hidrográfico, na obtenção de 
dados batimétricos e nas redes de observação e monitorização do 
ambiente marinho, bem como descrever algumas das linhas de 



NOTA DE ABERTURA  413

Investigação e Desenvolvimento (I&D) mais relevantes em cada 
uma das suas áreas de atividade;

-  O quarto artigo, da autoria do consócio moita Rodrigues, dá-nos 
uma perspetiva da governação das tecnologias da informação, e 
de como o reconhecimento do recurso informação na marinha 
tem potenciado a transformação e diferenciação da organização 
que, por via da definição e estabelecimento de uma estratégia 
inovadora, tem sabido identificar oportunidades e prosseguir 
a adaptação ao ambiente externo e à melhoria de desempenho 
interno, colocando a organização numa posição de superior efi-
ciência dos processos chave e de suporte, com impacto direto na 
eficácia da Missão;

-  O quinto artigo, da autoria do consócio moreira silva, faz uma 
análise integrada da obra e do legado do capitão-de-mar-e-Guer-
ra engenheiro hidrógrafo antónio Baldaque da silva, que de-
senvolveu uma visão integrada para o crescimento e o progresso 
de Portugal, sendo que muitas das suas ideias, não obstante os 
eventos posteriores, se mantêm surpreendentemente atuais cem 
anos depois da sua morte, que ocorreu a 21 de agosto de 1915. 
ao longo de toda a sua obra, Baldaque da silva apresenta-nos 
uma personalidade científica multifacetada que se debruça so-
bre praticamente todos os aspetos do conhecimento aplicáveis às 
ciências do Mar: Hidrografia, Oceanografia, Astronomia, Biolo-
gia Marinha, Demografia, Estatística, Arte da Pesca, Navegação, 
economia, construção naval, arquitetura, história e estratégia;

-  O sexto artigo, da autoria do consócio silva Paulo, descreve 
sucintamente a política ligada à legislação ambiental em todos 
os níveis em que o combate à poluição do mar tem sido uma ex-
ceção, e identifica o papel da governança por difusão na adoção 
de políticas e soluções inovadoras pelas autoridades em diversos 
países. Por fim, ilustra a aplicação da governança por difusão ao 
combate à poluição do mar através do uso de pipocas para a si-
mulação de derrames de hidrocarbonetos, nomeadamente para o 
treino operacional do pessoal que tem por missão o combate a 
estes tipos de desastres ambientais;
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-  O sétimo artigo, com a coordenação do consócio conceição Dias, 
pretende responder às questões: qual o futuro dos faróis em Portu-
gal? continuarão os faróis a ser essenciais, com tantos avanços na 
navegação eletrónica? o autor analisa aquilo que poderá ser o futu-
ro com base na experiência adquirida no passado e as vivências do 
presente, fruto da galopante evolução tecnológica. como a maioria 
das pessoas tem acesso a um GPs (Global Positioning System) nos 
telemóveis ou nos sistemas de navegação existentes nos automóveis, 
e facilmente conseguem chegar a um determinado destino através 
das instruções disponíveis nesses aparelhos, para quem não está fa-
miliarizado com o mar poderá parecer estranho manter uma rede de 
equipamentos de assinalamento marítimo como são os faróis.

segue-se a tradicional rúbrica Os Annaes Há100 Anos, da autoria 
do consócio Ferreira de carvalho, a crónica Internacional, da autoria 
do consócio Reis Rodrigues e as restantes crónicas setoriais. 

Para terminar, nunca é demais agradecer aos autores dos artigos, 
aos coordenadores e autores das crónicas, à empresa que procede à 
composição gráfica e impressão e a todos os colaboradores, elementos 
constituintes desta vasta equipa coordenada pela cRa, que, no relato 
da atividade técnico profissional, nas suas diferentes áreas, muito têm 
vindo a valorizar e a enriquecer os Anais do Clube Militar Naval. 

a todos, o nosso agradecimento muito especial. 

A Comissão de Redação dos Anais 

HÁ 700 ANOS A SERVIR PORTUGAL NO MAR
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A EVOLUÇÃO DA ESQUADRA 
1965-2015

LUÍs mIGUeL caRDoso PÉRcIo Bessa Pacheco
capitão-de-fragata eh

bessa.pacheco@marinha.pt

RESUMO

a esquadra é a espinha dorsal da 
marinha. os meios navais são fun-
damentais para o cumprimento da 
missão da marinha nas suas diver-
sas vertentes. a transformação da 
esquadra é um processo contínuo, 
idealizado através de planos navais 
e materializado com a aquisição 
de meios. esta transformação visa 
responder aos desígnios nacionais 
de cada momento.
este artigo descreve a transfor-
mação da esquadra ao longo dos 
últimos 50 anos (1965-2015), 
enquadrando-a em três perío-
dos chave: a Guerra de áfrica, 
do fim da Guerra de áfrica ao 
fim da Guerra-Fria e do fim da 
Guerra-Fria até à atualidade.

ABSTRACT

The fleet is the backbone of the 
Portuguese Navy. Navy ships are 
crucial to fulfill the Navy mis-
sion. The fleet transformation 
process is continuous in time. It 
is previously described through 
naval planning documents and 
materialized by ships acquisition. 
This transformation process is a 
response to the national goals at 
each moment in time.
This paper describes the Portu-
guese Navy fleet transformation 
over the last 50 years (1965-
2015), dividing it into three main 
periods of time: the African War, 
the end of the African War until the 
end of the Cold-War and from the 
end of the Cold-War until today.
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conclui-se que nos últimos 50 
anos a esquadra não tem sido 
edificada tal como previsto nos 
planos navais. o número de 
navios tem diminuído ao longo 
do tempo mas a capacidade de 
combate tem aumentado fruto da 
evolução das plataformas e dos 
sistemas de armas e sensores.

PALAVRAS-ChAVE: 

esquadra, marinha Portuguesa, 
Guerra de áfrica, Guerra-Fria, 
meios navais.  

Over the last 50 years the Por-
tuguese Navy fleet has not com-
pletely followed the naval plan-
ning documents. The number of 
ships has diminished through 
time but the combat capability 
has increased due to the plat-
forms, weapons and sensors 
systems increased development.

KEy WORDS:

Fleet, Portuguese Navy, African 
War, Cold-War, navy ships.
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1. INTRODUÇÃO 

a esquadra, designação tradicional do conjunto de navios da ma-
rinha, é um dos principais pilares de atuação e de razão de ser da mari-
nha. a esquadra é, sempre foi e sempre será, a espinha dorsal da mari-
nha. A sua edificação e transformação são processos proporcionalmente 
complexos à tecnologia utilizada, ao conhecimento técnico de fabrico e 
à dimensão dos meios navais. são ainda fatores condicionantes da sua 
constituição em cada momento: a estratégia nacional, a ambição políti-
ca de Portugal na cena internacional, a capacidade financeira, a evolu-
ção tecnológica das plataformas, dos sistemas de armas e dos sensores, 
a capacidade de edificação de meios e a capacidade para a sua operação 
e manutenção.

A Esquadra é a resposta nacional aos desafios marítimos e navais, 
nacionais e internacionais, de cada época. abater ou deixar de operar 
um navio é um processo de relativo curto prazo, mas o seu aumento ao 
efetivo naval pode levar mais de uma dezena de anos. esta vicissitude 
potencia, em tempos de crise financeira, desfasamentos entre o objetivo 
operacional de construção e a sua aplicação prática. evitar este proble-
ma passa sempre pelo planeamento e execução atempada dos planos 
navais, num processo contínuo e de capacitação alargada dos sistemas 
de bordo por forma a responderem a um largo espectro de necessidades 
operacionais. esta é a razão por que muitos responsáveis da marinha 
alegam periodicamente, e desde há muitos anos, junto dos decisores 
políticos que: “uma esquadra não se improvisa”1.

este artigo descreve a evolução da esquadra nos últimos 50 anos 
(1965-2015), identificando os fatores primordiais para a sua mutação 
no tempo. Para tal, consideraram-se duas linhas de análise. Uma descri-
ção cronológica por tipo de navio e uma descrição global dos meios por 
períodos marcantes para a sua transformação. Desta forma podem-se 
ter duas perspetivas da evolução da esquadra, que se complementam 
entre si.

há que ter em conta que a transformação dos meios da marinha 
não se faz abruptamente e em simultâneo para todos os tipos de navios, 
pelo que em cada momento existirão meios cujos requisitos se referem 

1 Famoso ditado naval invocado pelo ministro da marinha ornelas, em 1907, no 
parlamento nacional.
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a planos navais distintos. há ainda que ter em conta que, pelo menos 
desde o século XVIII, os planos navais idealizados não foram cum-
pridos ou não foram implementados na sua totalidade. alguns nunca 
chegaram mesmo a sair do papel. Isso significa que desde há muito Por-
tugal não tem a marinha que precisa, mas sim a marinha que pode ter.

com estas premissas, para além desta introdução, este artigo está 
organizado em mais 5 capítulos. o capítulo 2 cobre o período da 2ª 
Guerra de áfrica (1963-1974). o capítulo 3 cobre o período que vai 
do fim da 2ª Guerra de África até ao fim da Guerra-Fria (1974-1990). 
o capítulo 4 cobre o período pós-Guerra-Fria até à atualidade (1990-
2015). o capítulo 5 apresenta uma análise diagramática da evolução da 
esquadra por grandes tipologias de navios. Termina-se com algumas 
conclusões e considerações.

2. A GUERRA DE ÁFRICA (1965 A 1974)

embora o seu início tenha ocorrido em 1961, este capítulo cobre 
o período específico da Guerra de África que vai desde 1965 até 1974. 
Neste período verificou-se um crescimento forçado e acelerado do sis-
tema de forças para fazer face a uma situação de conflito interno ultra-
marino. 

após a II Guerra mundial, a transformação da esquadra foi signi-
ficativamente influenciada pela constituição da NATO, da qual Portugal 
foi membro fundador. Em 1948 Portugal tinha terminado a implemen-
tação do plano naval “almirante magalhães correia” datado de 19302, 
aproveitando o facto de haver excesso de navios militares, a dispensar 
por países amigos, nomeadamente pelo Reino Unido.

Todavia, com o advento da Guerra-Fria que então se materiali-
zou, a NATO viria em 1954 a definir e a patrocinar um plano de ree-
quipamento militar nacional3 vocacionado para combater as ameaças 
de Leste, essencialmente financiado pelos Estados Unidos da América. 
Tendo como principais objetivos da naTo a garantia da liberdade das 

2 na realidade, este plano naval foi idealizado por Pereira da silva e assumido 
posteriormente por magalhães correia.

3 este plano foi designado por “medium Term Defense Plan” e cobria não só a 
componente naval mas também a terrestre e aérea das Forças armadas.
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comunicações marítimas atlânticas, a luta anti-submarina e a defesa dos 
portos, a componente naval deste plano focou-se no aumento ao efetivo 
de navios dos tipos fragata, patrulha e draga-minas. no âmbito deste 
plano, no total foram aumentados ao efetivo 3 fragatas, 14 patrulhas e 
16 draga-minas. Destes, só dois draga-minas foram adquiridos a expen-
sas nacionais.

Para além da Guerra-Fria, o fim da II Guerra Mundial contou com 
mais um fator desestabilizador da geopolítica internacional: a autode-
terminação dos povos. esta corrente política deu origem a um movi-
mento independentista de territórios que anunciaram a intenção de se 
libertar das potências mundiais, levando ao fim dos impérios coloniais. 
esta realidade começou a chegar aos territórios ultramarinos portugue-
ses em finais dos anos 50, tendo levado ao início da Guerra de África 
em 1961.

Portugal foi um dos países mais resistentes à independência dos 
seus territórios ultramarinos. neste propósito, na cena internacional o 
país foi praticamente votado ao isolamento4, com exceção da posição 
da França, da alemanha e da espanha. a França foi cedendo ao concei-
to da autodeterminação dos povos em quase todos os seus territórios, 
mas não queria abdicar da argélia, rica em recursos minerais, pelo que 
tinha problemas similares a Portugal. Quanto à alemanha (República 
Federal), Portugal foi um fervoroso defensor da sua entrada na naTo 
e foi reconhecido por isso. A Espanha tinha afinidades políticas com 
Portugal e uma capacidade de construção naval que complementava as 
necessidades nacionais.

Durante o período de 1961-1974 o principal objetivo nacional 
era garantir a unidade nacional nos territórios ultramarinos. os territó-
rios no estado da Índia foram cercados e posteriormente atacados em 
1961. a dimensão das Forças armadas Indianas não permitia qualquer 
resposta bélica nacional, e a diplomática não se fazia ouvir devido ao 
isolamento internacional a que Portugal se tinha acometido. em áfri-
ca surgiram movimentos independentistas em angola, moçambique e 
Guiné.

4 Diversos países vendedores e doadores de material militar vetaram a sua venda 
e uso por Portugal fora de cenários naTo. esta realidade levou, inclusivamente, 
que se desenvolvesse a capacidade nacional de produção de botes de desembarque 
tipo Zebro. 
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assim, no início da década de 60 a marinha contava com um con-
junto de fragatas, patrulhas e draga-minas aumentado ao efetivo com 
grande contributo da naTo. Todavia, alguns destes navios estavam 
condicionados a operar apenas na área de intervenção da aliança, reti-
rando flexibilidade de uso a Portugal.

Para garantir a soberania e a capacidade de proteção das linhas 
de comunicação oceânicas, em 1965 a marinha contava com o aviso 
Bartolomeu Dias e com as fragatas Diogo Gomes, Nuno Tristão, Diogo 
Cão, Corte-Real e Pêro Escobar, a que acresciam 4 fragatas da classe 
Álvares Cabral5.  atendendo ao ciclo de vida de algumas destas uni-
dades e às limitações operacionais impostas por terceiros sobre o uso 
de alguns navios, foram adquiridas à França 4 fragatas da classe João 
Belo6. Foram igualmente adquiridos à França, em 1966, 4 submarinos 
da classe Albacora7 para substituir os 3 da classe Neptuno8, adquiridos 
em segunda mão ao Reino Unido no final da II Guerra Mundial. 

alguns dos navios adquiridos no âmbito do plano naval de 1930 
foram funcionalmente convertidos com o passar do tempo. este foi o 
caso do navio hidrográfico Almeida Carvalho (I) que, originalmente foi 
construído como draga-minas e que posteriormente em 1965 passou a 
ser designado corveta e renomeado Cacheu. nesta qualidade operou 
nos mares de cabo Verde e da Guiné, tendo sido abatido em 1973.

Para o exercício da soberania e apoio de fogos contra terra foram 
adquiridas, em 1970/71, 6 corvetas da classe João Coutinho9, construí-
das na alemanha e em espanha. o plano inicial previa a aquisição de 
15 corvetas, mas o fim da guerra de África ditou um ajuste ao sistema 
de forças naval. a substituição de algumas fragatas do pós-II Guerra 
mundial foi feita através da construção de 3 fragatas da classe Almi-

5 Fragatas da classe Álvares Cabral – Álvares Cabral, Pacheco Pereira, Vasco da 
Gama e D. Francisco d’Almeida.

6 Fragatas da classe João Belo – Comandante João Belo, Comandante Hermene-
gildo Capelo, Comandante Roberto Ivens e Comandante Sacadura Cabral.

7 submarinos da classe Albacora – Albacora, Barracuda, Cachalote e Delfim.
8 submarinos da classe Neptuno – Narval, Neptuno e Nautilo.
9 corvetas da classe João Coutinho – João Coutinho, Jacinto Cândido, General 

Pereira d’Eça, Augusto Castilho, Honório Barreto e António Enes.
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rante Pereira da Silva10. Estas últimas, atendendo a que o seu finan-
ciamento foi igualmente suportado por Portugal e pelos eUa, estavam 
limitadas a operar no âmbito da naTo.

Figura 1 - Fragata da classe Pereira da Silva

no âmbito da guerra de minas, durante o período da Guerra de 
África, a Marinha dispunha de 18 e posteriormente 16 navios para a 
guerra de minas (draga-minas e caça-minas), todos adquiridos ou con-
vertidos na década de 50. este conjunto de navios incluíam 2 caça-
-minas da classe Faial11, 8 draga-minas costeiros da classe Ponta Del-
gada12 , 4 draga-minas oceânicos da classe S. Jorge13 e 4 draga-minas 
costeiros da classe S. Roque14.

10 Fragatas da classe Pereira da Silva – Almirante Pereira da Silva, Almirante Gago 
Coutinho e Almirante Magalhães Correia.

11 caça-minas da classe Faial – Faial e Santa Maria. esta classe era constituída 
por mais navios, mas no início dos anos 60 só estavam 2 no efetivo naval.

12 Draga-minas da classe Ponta Delgada – Ponta Delgada, Horta, Angra do He-
roísmo, Vila do Porto, Santa Cruz, Velas e Lages.

13 Draga-minas da classe S. Jorge – S. Jorge, Pico, Graciosa e Corvo.
14 Draga-minas da classe S. Roque – S. Roque, Ribeira Grande, Lagoa e Rosário.
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Figura 2 - Draga-minas costeiro da classe Ponta Delgada

Para a patrulha dos rios de angola, de moçambique e da Guiné, 
foram adquiridas 10 lanchas de fiscalização grande da classe Argos15 e 
10 patrulhas da classe Cacine16. estes navios complementavam o lote 
de 14 patrulhas das classes Príncipe17 e Maio18, adquiridos no âmbito 
da naTo, nos anos 50.  

Figura 3 - LFG da classe Argos

15 LFG da classe Argos – Argos, Dragão, Escorpião, Pégaso, Cassiopeia, Hidra, 
Orion, Centauro e Sagitário.

16 Patrulhas da classe Cacine – Cacine, Cunene, Mandovi, Rovuma, Quanza, Geba, 
Zaire, Zambeze, Limpopo e Save.

17 Patrulhas da classe Príncipe – Príncipe, Madeira, Santiago, Sal, S. Tomé e S. 
Vicente.

18 Patrulhas da classe Maio – Maio, Porto Santo, S. Nicolau, Brava, Fogo, Boavista, 
Santo Antão e Santa Luzia.
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No início da década de 60 a Marinha operava 5 lanchas de fisca-
lização da classe Azevia19, utilizadas na fiscalização da pesca ao largo 
de Portugal continental, 4 da classe Antares, a operar na Índia (3) e em 
moçambique (1), a lancha Rio Minho, para fiscalização do rio Minho, 
e a lancha canhoneira Tete, que operou no rio Zambeze até 1971. Duas 
das lanchas da classe Antares, a Vega e a Sirius, perderam-se em 1961 
aquando da invasão indiana. 

Ao longo dos anos 60 a capacidade de patrulha fluvial e interior 
foi complementada com a aquisição de 13 lanchas da classe Bellatrix20. 
oito destas lanchas foram construídas na alemanha, fazendo parte do 
apoio deste país a Portugal. Foram ainda construídas 5 lanchas da classe 
Júpiter21, cuja maioria foi utilizada nas operações de patrulha do lago 
niassa (moçambique). Para a patrulha das águas de cabo Verde foram 
adquiridas duas lanchas da classe D.Aleixo22.

Figura 4 - Lancha da classe Bellatrix

Particularmente para as operações de fuzileiros e apoio logístico 
diverso, durante os anos 60 foram adquiridas 4 lanchas de desembar-

19 Lanchas da classe Azevia – Azevia, Bicuda, Corvina, Dourada e Espadilha.
20 Lanchas da classe Bellatrix – Bellatrix, Canopus, Deneb, Espiga, Formalhaut, 

Pollux, Rigel, Arcturus, Aldebaran, Procion, Sirius e Vega.
21 Lanchas da classe Júpiter – Júpiter, Vénus, Marte, Mercúrio, Saturno e Urano.
22 Lanchas da classe D. Aleixo – D. Aleixo e D. Jeremias.
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que grandes (LDG) da classe Ariete23 e duas da classe Bombarda24. em 
complemento foram adquiridas 62 lanchas de desembarque médias 
(LDm) e 26 lanchas de desembarque pequenas (LDP).

Figura 5 - LDG da classe Ariete

Para apoio logístico e reabastecimento de combustível a marinha 
contava com dois navios da década de 50, o Sam Brás e o S. Rafael. a 
partir de 1963 passou a contar com o navio petroleiro S. Gabriel. Já no 
final deste período foi aumentado ao efetivo o navio balizador Schultz 
Xavier.

Figura 6 - Navio petroleiro e de apoio logístico Sam Brás

23 LDG da classe Ariete – Ariete, Alfange, Cimitarra e Montante.
24 LDG da classe Bombarda – Bombarda e Alabarda.
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A atividade hidrográfica nacional foi remodelada nos anos 60, ten-
do o seu expoente na criação do Instituto Hidrográfico. Para a realiza-
ção das diversas atividades de levantamentos e produção hidrográfica a 
marinha contava com 5 navios aumentados ao efetivo entre os anos 30 
e 50, o Pedro Nunes, o João Lisboa, o Almirante Lacerda, o Salvador 
Correia e o Carvalho Araújo. em meados da década de 60 foram adqui-
ridos o navio hidrográfico Afonso de Albuquerque, o Cruzeiro do Sul e 
a lancha Mira. Já em 1972 foi adquirido aos EUA o navio hidrográfico 
Almeida Carvalho (II).

Figura 7 - Navio hidrográfico Almeida Carvalho (II)

o treino de mar foi assegurado com a aquisição do navio esco-
la Sagres (II) ao Brasil. o navio escola Sagres (I) fazia parte do lote 
de navios requisitados por Portugal à alemanha em 1916, que levou à 
participação nacional na I Guerra mundial. Inicialmente batizado Flo-
res, foi integrado na marinha com a designação de Sagres, tendo sido 
convertido em navio depósito e nomeado St André após a aquisição da 
Sagres (II). este navio seria mais tarde trocado com a alemanha pelo 
navio escola Polar. 

O gráfico seguinte ilustra a evolução da esquadra por tipo de navio 
e número de unidades desde 1961 até 1976. Neste gráfico é possível ve-
rificar o crescimento rápido, a partir de 1963, do número de LFG, LDG, 
LDM e LDP, fundamentais nas ações militares navais em ambiente flu-
vial e em águas costeiras pouco profundas.
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Gráfico 1 - Evolução da esquadra entre 1961 e 1976

DO FIM DA GUERRA DE ÁFRICA AO FIM 
DA GUERRA FRIA (1974 A 1989)

este capítulo cobre o espaço temporal de cerca de 15 anos, desde o 
fim da Guerra de África (1974) até ao final da Guerra-Fria (1989). Este 
período pode caracterizar-se como sendo uma fase de transição entre 
uma marinha focada no império e nas suas zonas costeiras para uma 
marinha focada na valorização de Portugal na cena internacional. 

O fim da Guerra de África e o consequente processo político de inde-
pendência dos diversos territórios diminuiu significativamente a dimensão 
fluvial e do mar Português. De imediato se verificou um redimensiona-
mento significativo da Esquadra, principalmente ao nível dos navios de 
menor deslocamento. muitas unidades navais não regressaram à metrópole 
e foram cedidas aos novos países, que na generalidade não tiveram condi-
ções políticas, técnicas e logísticas para delas ter qualquer proveito. Foram 
cedidas ou abatidas todas as 10 LFG da classe Argos, as lanchas da classe 
Bellatrix e as da classe Júpiter, as 4 LDG da classe Ariete e praticamente 
todas as LDm e LDP existentes em campanha. Juntaram-se também a es-
tas unidades a generalidade dos navios hidrográficos de grande porte com 
exceção do Almeida Carvalho e do Afonso de Albuquerque. 
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Após o fim da Guerra de África, a situação política em Portugal 
levou quase uma dezena de anos a estabilizar. nesta primeira fase, as 
novas construções limitaram-se a 4 corvetas da classe Baptista de An-
drade25 e a 6 lanchas da classe Albatroz26. estas corvetas representavam 
uma evolução da classe João Coutinho, com aumento do seu valor mi-
litar, principalmente ao nível da luta anti-submarina.

Figura 8 - Lanchas da classe Albatroz

Com o fim da Guerra de África, a Guerra-Fria tornava-se o foco 
principal da capacidade militar nacional. as fragatas da classe Pereira 
da Silva e, particularmente as da classe João Belo, assegurariam perio-
dicamente a contribuição nacional para a força naval permanente da 
naTo no atlântico (sTanaVFoRLanT). 

25 corvetas da classe Baptista de Andrade – Baptista de Andrade, João Roby, Afonso 
Cerqueira e Oliveira e Carmo.

26 Lanchas da classe Albatroz – Albatroz, Açor, Andorinha, Águia, Cisne e Condor.
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Figura 9 - Fragata da classe João Belo

Um dos submarinos da classe Albacora, o Cachalote, foi vendido 
ao Paquistão através da França em 1975, passando a esquadrilha a con-
tar com apenas 3 unidades.

os patrulhas da classe Maio, adquiridos nos anos 50, chegariam ao 
seu fim de vida em 1975/76. Os 4 draga-minas da classe S. Jorge e os 8 
da classe Ponta Delgada foram abatidos no mesmo período.

entre 1974 e 1997 mantiveram-se operacionais as duas LDG da 
classe Bombarda e em 1985 foi aumentada ao efetivo uma terceira 
LDG, a Bacamarte.

A componente hidrográfica da Marinha foi assegurada pelo navio 
hidrográfico Almeida Carvalho e pela lancha D. Jeremias, que durante 
a Guerra de áfrica foi utilizada na patrulha dos mares de cabo Verde. 
Foi abatido o navio hidrográfico Afonso de Albuquerque e a lancha hi-
drográfica Mira. Em 1987 e 1988 entraram ao serviço duas novas lan-
chas hidrográficas da classe Andrómeda27.

Quanto aos navios escola, foram aumentados ao efetivo o nRP 
Vega, o nRP Polar e o navio de Treino de mar (nTm) Creoula. o nRP 
Vega, iate oferecido ao cnoca no início dos anos 70, transitou depois 
para a gestão da escola naval, servindo para a realização de embarques 
de fim de semana e de representação da Marinha em regatas da especia-
lidade. o nRP Polar foi adquirido por troca com o antigo navio escola 
Sagres I, entretanto transformado em navio depósito, com a alemanha, 
ficando igualmente ao serviço da Escola Naval. O estatuto do NTM 
Creoula tinha algumas particularidades. este navio pertencia ao minis-
tério da Defesa nacional, mas era operado pela marinha. embora não 
exclusivamente, as suas missões focavam-se em proporcionar treino de 
mar a jovens civis portugueses. 

27 Lanchas hidrográficas da classe Andrómeda - Andrómeda e Auriga.
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Figura 10 - NTM Creoula

Quanto aos navios auxiliares, neste período o petroleiro s. Gabriel 
assegurou a capacidade de apoio logístico para projeção da esquadra. 
Em seu complemento, em 1986, foi adquirido o navio de apoio logís-
tico S. Miguel. Todavia, este navio apenas seria operado durante cerca 
de 8 anos.

Figura 11 - Navio de apoio logístico S. Miguel
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O gráfico seguinte mostra que em 1974 a Marinha tinha cerca de 
uma centena de navios no seu efetivo, a que se somavam um conjunto 
largo de LDm e LDP, o que contrasta com os cerca de 50 navios a partir 
de 1977 e aproximadamente 40 em 2012.

Gráfico 2 - Variação do número de navios da Marinha entre 1970 e 2012

O PÓS-GUERRA FRIA 

Este capítulo cobre o período de cerca de 25 anos, desde o fim da 
Guerra-Fria (1989) até à atualidade (2015). Este espaço temporal pode 
caracterizar-se como sendo uma fase de evolução, adaptação tecnoló-
gica e consolidação da capacidade operacional da marinha em cenários 
de grande intensidade.

neste período ocorreu a guerra da dissolução da Jugoslávia, seguida 
da guerra do Kosovo, a tumultuosa independência de Timor Leste e o ata-
que terrorista aos eUa, em 2001, que levou à criação de uma coligação 
internacional para prevenção e combate aos responsáveis por este tipo de 
ações. A partir de 2008 verificou-se um recrudescimento significativo de 
pirataria marítima no oceano Índico, particularmente no Golfo de ádem 
e no Atlântico na zona do Golfo da Guiné. Em 2011 verificaram-se vá-
rias contestações políticas nos países árabes do norte de áfrica e médio 
Oriente, a Primavera Árabe, que gerou conflitos, guerras e êxodos de pes-
soas em direção à europa via mediterrâneo e Turquia. no que se refere 
à atuação da marinha, os objetivos nacionais focaram-se na valorização 
da posição nacional nas organizações internacionais, nomeadamente na 
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naTo, onU e União europeia. É um período de grande visibilidade in-
ternacional de atuação dos meios navais nacionais, muitas das vezes em 
zonas de operação de guerra ou de grande intensidade militar naval, e de 
apoio humanitário a populações necessitadas.  

no que se refere à evolução da esquadra, no período anterior (1974-
1989) a Marinha planeou e iniciou as diligências necessárias para respon-
der aos diversos desafios da NATO e, consequentemente, da Guerra-Fria. 
com o passar do tempo, as fragatas da classe Pereira da Silva e da classe 
João Belo foram ficando cada vez mais desajustadas da realidade naval 
internacional tanto ao nível da plataforma como ao nível dos sistemas de 
armas e sensores. O fim da Guerra-Fria, iniciado com a queda do muro de 
Berlim em 1989, coincidiu com a entrada ao serviço de três fragatas tipo 
meKo28 200Pn da classe Vasco da Gama29. estes navios representariam 
um avanço tecnológico e operacional muito significativo para a Marinha. 
os avançados sistemas de gestão da plataforma e de combate, o sistema 
de guerra eletrónica, os sistemas de mísseis anti-aéreos Sea Sparrow e an-
ti-superfície Harpoon, os torpedos MK48, a metralhadora Sea Phalanx e 
os helicópteros orgânicos Lynx Mk 95, foram inovações e novas valências 
ao dispor do poder naval. neste processo destacou-se particularmente o 
ressurgimento da aviação naval com os helicópteros Lynx e a rapidez com 
que os mesmos passaram a operar a bordo dos navios.

Figura 12 - Fragata da classe Vasco da Gama 
com helicóptero orgânico Lynx MK95

28 meKo – “MEhrzweck-KOmbination” – combinação multi-propósito.
29 Fragatas da classe Vasco da Gama – Vasco da Gama, Álvares Cabral e Corte-Real.
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as 4 fragatas da classe João Belo foram abatidas durante a primeira 
década do novo milénio. Para completar a capacidade oceânica de superfí-
cie em 2011 foram adquiridas à holanda, em segunda mão, duas fragatas 
da classe Bartolomeu Dias30. estas fragatas são da mesma geração das fra-
gatas da classe Vasco da Gama, diferindo ligeiramente nos seus sistemas de 
gestão da plataforma e de combate, dos sistemas de armas e dos sensores. 

Figura 13 - Fragata da classe Bartolomeu Dias

no que se refere à capacidade submarina, foram abatidos os 3 
submarinos da classe Albacora, tendo sido adquiridos dois subma-
rinos da classe Tridente31. estes navios representaram um salto qua-
litativo operacional para a marinha não só pelas características da 
plataforma como pelos sistemas de armas e sensores disponíveis. Para 
além de poderem navegar durante um largo período sem necessidade 
de imergir para obter ar e regenerar as baterias, estes navios podem 
lançar mísseis contra terra. 

30 Fragatas da classe Bartolomeu Dias – Bartolomeu Dias e D. Francisco de Almeida.
31 submarinos da classe Tridente – Tridente e Arpão.
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Figura 14 - Submarino da classe Tridente

as corvetas da classe João Coutinho e da classe Baptista de An-
drade viram a sua vida útil explorada até ao limite. mais de metade da 
classe seria abatida neste período, algumas das unidades chegaram a 
fazer mais de 40 anos de serviço. em 2011 e 2013 entraram ao servi-
ço dois navios-patrulha oceânicos (nPo) da classe Viana do Castelo32. 
estes navios foram adquiridos para substituírem as corvetas nas suas 
missões de soberania, mas a sua entrega à marinha foi atrasada em 
muitos anos e já em 2013 o contrato para a construção de mais 6 navios 
foi cancelado. ainda assim, em 2015 foram adjudicados 2 navios deste 
tipo cuja entrega à Marinha deverá ocorrer em 2017 e 2018.

Figura 15 - NPO da classe Viana do Castelo

32 nPo da classe Viana do Castelo – Viana do Castelo e Figueira da Foz
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Para a patrulha costeira mantiveram-se os patrulhas da classe Cacine. 
ainda assim, atendendo à sua longa vida operacional, estes navios foram 
sendo abatidos, restando apenas 3 unidades no final de 2015. Para obviar 
as necessidades operacionais, a marinha adquiriu em 2014, em segunda 
mão, à Dinamarca quatro patrulhas do tipo STANFLEX 300, que forma-
ram a classe Tejo33. Estes navios só deverão começar a ficar operacionais a 
partir de 2017, após adaptação e conversão aos requisitos nacionais.

Figura 16 - Patrulha da classe Tejo

no início do período a que se refere este capítulo foram abatidos os 
últimos draga-minas adquiridos nos anos 50. não foram substituídos por 
nenhuma nova classe de navios, pelo que esta capacidade foi praticamente 
descartada do sistema de forças naval. a guerra de minas passou apenas a 
contar com os destacamentos de mergulhadores, tendo sido adquiridos al-
guns veículos não tripulados (UUV) para as funções de pesquisa submarina.

no que se refere à patrulha ribeirinha, foram abatidas as lanchas da 
classe D. Aleixo e algumas unidades da classe Albatroz. em sua substi-
tuição foram adquiridas, em 1991, 5 lanchas rápidas da classe Argos34 
e, em 2000/2001, 4 lanchas da classe Centauro35.

a LDG Bacamarte atingiu o seu limite de vida e foi desactivada em 
2014. não foi substituída por qualquer outro navio semelhante. a partir desta 
data a marinha deixou de contar com qualquer lancha de desembarque.

No âmbito da hidrografia e da investigação do mar, em 2002 foi de-
sativado o navio hidrográfico Almeida Carvalho. em 1997 e 2000 foram 
adquiridos dois navios da classe D. Carlos I36. estes navios foram equipa-

33 Patrulhas da classe Tejo – Tejo, Guadiana, Mondego e Douro.
34 Lanchas da classe Argos – Argos, Dragão, Escorpião, Cassiopeia e Hidra.
35 Lanchas da classe Centauro – Centauro, Orion, Pégaso e Sagitário.
36 Navios hidrográficos da classe D. Carlos I – D. Carlos I e Almirante Gago Coutinho
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dos com os mais modernos sistemas de aquisição de dados hidro-oceano-
gráficos, nomeadamente com sondadores multi-feixe de grandes fundos.

Figura 17 - Navio hidro-oceanográfico da classe D. Carlos I

neste período a marinha manteve os seus navios escola Sagres e 
Polar. o iate Vega foi abatido em 2008 e nessa data foi integrado na 
marinha o iate Blaus VII, renomeado Zarco em 2014.

Em 1998, por ocasião da realização de uma exposição mundial em 
Lisboa (EXPO 98), foi reconstruída e integrada na Marinha como navio 
museu a fragata D. Fernando II e Glória. 

Figura 18 - A fragata D. Fernando II e Glória

Quanto ao reabastecedor de esquadra, em 1995 foi abatido o pe-
troleiro S. Gabriel. em sua substituição, em 1993, foi adquirido o pe-
troleiro Bérrio à marinha do Reino Unido. em 1994 o navio logístico 
S. Miguel foi abatido ao efetivo e o navio balizador Schultz Xavier foi 
funcionalmente convertido em navio patrulha.
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SÍNTESE DIAGRAMÁTICA 
Tentar caracterizar a evolução da esquadra não é um processo li-

near uma vez que as transformações não se fazem de forma abrupta, 
principalmente quando se entra em fase de crescimento do sistema de 
forças naval. Para completar as descrições referentes aos três períodos 
selecionados, apresentam-se um conjunto de diagramas que permitem 
verificar, para cada tipologia de navios, os meios no efetivo em cada 
momento. Nestes gráficos, a mesma cor de um conjunto de navios jus-
tapostos significa que pertencem à mesma classe. 

O gráfico seguinte mostra os avisos e as fragatas do efetivo naval 
no período de 1960 a 2015. Constata-se a tendência de abate dos navios 
adquiridos entre os anos 30 e os anos 50, bem com a entrada ao serviço 
das classes Pereira da Silva, João Belo, Vasco da Gama e Bartolomeu 
Dias. o número de navios deste tipo foi diminuindo com o tempo, em-
bora a sua valia militar tenha aumentado significativamente. As fragatas 
no efetivo em 2015 iniciaram um processo de atualização para que o 
seu ciclo de vida possa ser aumentado.

Gráfico 3 - Avisos e fragatas desde 1960 até 2015

O gráfico seguinte mostra os submarinos do efetivo naval no perío-
do de 1960 a 2015. É possível verificar a longevidade da classe Albacora, 
onde o nRP Barracuda ultrapassou os 40 de serviço. o facto da classe 
Tridente apenas contar com duas unidades está relacionado com a defi-
nição de prioridades relativas à aquisição de material militar e a falta de 
disponibilidade financeira nacional para adquirir uma terceira unidade. 
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Gráfico 4 - Submarinos desde 1960 até 2015

O gráfico seguinte mostra o conjunto de corvetas e NPO que inte-
graram o efetivo naval no período de 1960 a 2015. Tal como os subma-
rinos da classe Albacora, as corvetas das classes João Coutinho e Bap-
tista de Andrade foram utilizadas num período muito longo, algumas 
chegaram mesmo aos 40 anos de serviço e hoje em dia ainda integram o 
dispositivo naval. com o passar do tempo estes navios viram alguns dos 
seus sistemas ficar obsoletos, levando a alterações nas suas missões. 
Pode-se dizer que a partir da sua meia vida (20 anos) estes navios foram 
convertidos em navios patrulha oceânicos.

Gráfico 5 - Corvetas e navios patrulha oceânicos desde 1960 até 2015
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O gráfico seguinte mostra as LFG e os patrulhas do efetivo naval 
no período de 1960 a 2015. estas tipologias de navios foram muito 
utilizadas até ao final da Guerra de África. Posteriormente, a Marinha 
manteve a operar a classe Cacine com 10 unidades, que foram sendo 
abatidas quando começaram a atingir os 30 anos de serviço, embora 
alguns navios ainda hoje, ao fim de mais de 40 anos, estejam integrados 
no dispositivo naval. Por só terem sido adquiridos em 2015, não cons-
tam deste gráfico o conjunto de 4 patrulhas da classe Tejo.

Gráfico 6 - Lanchas de fiscalização grandes e navios 
patrulha desde 1960 até 2015

O gráfico seguinte mostra os navios para a guerra de minas no pe-
ríodo de 1960 a 2015. Praticamente todos estes navios foram adquiridos 
com a comparticipação total da naTo, face à relevância das missões 
deste tipo de navios durante a Guerra-Fria. a quase totalidade foi aba-
tida ao efetivo após o final da Guerra de África. Os últimos 4 navios 
foram abatidos nos anos 90 e desde aí não foi adquirido mais nenhum 
navio.
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Gráfico 7 - Draga-minas e caça-minas desde 1960 até 2015

Os dois gráficos seguintes mostram as lanchas de fiscalização pe-
quenas e ribeirinhas do efetivo naval entre 1960 e 2015. É percetível o 
elevado número deste tipo de navios ao serviço durante a Guerra de áfri-
ca, chegando a atingir as 30 unidades. estas lanchas serviram em Portugal 
continental e nos territórios ultramarinos africanos, principalmente nos 
rios da Guiné, no rio Zaire em angola e no Lago niassa em moçambique.

Gráfico 8 - Lanchas desde 1960 até 2015 (1)
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Gráfico 9 - Lanchas desde 1960 até 2015 (2)

O gráfico seguinte mostra as LDG do efetivo naval no período de 1960 
a 2015. estas lanchas de desembarque serviram principalmente na Guiné e 
posteriormente no continente. eram utilizadas para transporte logístico e 
operações de fuzileiros. as LDG montante e Bombarda participaram na fa-
mosa operação mar Verde, de invasão de conacri, em novembro de 1970.

Gráfico 10 - Lanchas de desembarque grandes desde 1960 até 2015

O gráfico seguinte mostra o período de serviço dos navios e lanchas hi-
drográficas. Salvo raras exceções, até 1970 os navios hidrográficos da Mari-
nha não tinham sido originalmente construídos para atividades de investiga-
ção. eram funcionalmente adaptados de navios militares cujo ciclo de vida 
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operacional se tinha esgotado. esta realidade alterou-se com a aquisição do 
Almeida Carvalho (II) e posteriormente com as lanchas hidrográficas da 
classe Andrómeda. Os navios hidrográficos da classe D. Carlos I, embora 
não tivessem sido construídos visando atividades de investigação científica, 
eram originalmente navios de vigilância submarina, tendo por isso condi-
ções estruturais adequadas à sua conversão em navios hidrográficos.  

Gráfico 11 - Navios e lanchas hidrográficas desde 1960 até 2015

O gráfico seguinte mostra o período de serviço dos navios escola 
e de treino de mar entre 1960 e 2015. o navio escola Sagres (II) foi 
construído em 1937, pelo que atualmente tem cerca de 80 anos de ser-
viço no mar. atendendo às suas características, este navio ainda deverá 
manter-se no serviço naval durante muitos anos. Para além de garantir 
parte da formação marinheira, a Sagres (II) é considerada um navio 
embaixador de Portugal e da cultura marítima Portuguesa.

Gráfico 12 - Navios escola e de treino de mar desde 1960 até 2015
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O gráfico seguinte mostra o período de serviço dos navios petro-
leiros e de apoio logístico entre 1960 e 2015. o navio balizador Schultz 
Xavier serviu muito tempo como navio de apoio a atividades de mer-
gulho, tendo posteriormente sido utilizado como navio patrulha. neste 
período de 50 anos a marinha garantiu sempre a disponibilidade de um 
petroleiro para garantir a projeção de forças navais a grandes distâncias 
e por largos períodos de tempo. Tanto o S. Brás como o S. Gabriel fo-
ram construídos em Portugal. o S. Miguel e o Bérrio foram adquiridos 
ao Reino Unido.

Gráfico 13 - Navios petroleiros e de apoio logístico desde 1960 até 2015

CONCLUSÕES

este artigo descreve, com recurso a duas perspetivas, a evolução 
da esquadra nos últimos 50 anos (1965 a 2015). como condição de 
fronteira, utilizou-se o ano de 1960 para enquadrar a herança naval dos 
anos 30 a 50 do século XX.

considerou-se que, para efeitos de análise da esquadra, os últimos 
50 anos podiam ser divididos em 3 períodos, cujos desenvolvimentos 
políticos e militares condicionaram de forma evidente as opções de 
transformação da marinha. neste processo, há que ter em conta que ne-
nhum dos planos traçados para a evolução da marinha foi concretizado 
na sua plenitude. Diversos fatores contribuíram para esta realidade, sen-
do que, após a Guerra de África, a questão da disponibilidade financeira 
para aquisição de material militar foi sempre muito condicionada pelas 
prioridades nacionais estabelecidas pelo poder político.

Para responder à Guerra de áfrica, no período de 1965 a 1974 a 
Esquadra cresceu significativamente em navios de reduzida dimensão 
(i.e. lanchas de fiscalização, lanchas de desembarque e patrulhas) e mo-
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dernizou-se na tipologia de navios de grande capacidade de combate (fra-
gatas e submarinos). cresceu ainda numa nova tipologia de navios – as 
corvetas – visando aumentar a capacidade de apoio de fogos contra costa.

No período entre 1974 e 1989, que corresponde ao espaço tempo-
ral entre o fim da Guerra de África e o fim da Guerra Fria, a evolução da 
esquadra baseou-se no seu redimensionamento, principalmente no que 
se refere aos meios que operavam nos territórios ultramarinos. Foram 
abatidos muitos dos navios de pequeno porte (lanchas de fiscalização, 
lanchas de desembarque e patrulhas). apenas foram aumentados ao efe-
tivo 4 corvetas e 5 lanchas de fiscalização pequenas. Todavia, alguns 
dos principais navios adquiridos no período pós 1989 viram os seus 
processos de definição e construção iniciados no princípio dos anos 80.

No período entre 1989 e 2015, que corresponde ao espaço tem-
poral entre o fim da Guerra Fria e a atualidade, a Esquadra teve uma 
evolução significativa na capacidade de combate dos principais meios 
navais. Foram adquiridas cinco fragatas multi-propósito, com especiais 
capacidades para a luta anti-submarina e anti-superfície. Foram ainda 
adquiridos 5 helicópteros para integrarem organicamente estas fragatas. 
a capacidade submarina foi renovada com a aquisição de 2 submari-
nos convencionais de última geração, que apenas ficou limitada pelo 
facto de se considerar necessário dispor de pelo menos 3 navios deste 
tipo para garantir a defesa dos interesses nacionais na sua plenitude. 
Foram igualmente adquiridas 9 lanchas de fiscalização, dois navios hi-
drográficos, um petroleiro e estão em processo de adaptação 4 patru-
lhas adquiridos em segunda mão. neste período abateram-se os últimos 
draga-minas, tendo-se terminado com as valências deste tipo de navios 
para a capacidade nacional de guerra de minas. este é um período rela-
tivamente longo (25 anos) e isso também explica o grande número de 
navios que foram aumentados e abatidos ao efetivo naval.

Numa análise global, verifica-se que a Esquadra tem vindo a ver 
diminuído o número de navios que a constituem. Todavia, as capacidades 
dos principais navios combatentes e a sofisticação da generalidade das 
plataformas têm proporcionado algum equilíbrio funcional à Marinha. 

Termina-se reafirmando aquilo que parece evidente a todos os que 
conhecem a história das funções e dos meios da nossa marinha: em 
todo o século XX Portugal teve a Marinha que pôde e não a Marinha 
que precisava. Os défices de material foram sempre minimizados pelo 
brio marinheiro no cumprimento das missões atribuídas.
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RESUMO

neste artigo1  é feita uma curta re-
senha da história da Investigação e 
Desenvolvimento na escola naval 
(en) assim como a sua integração 
no sistema universitário Português. 
É também abordado o modo como 
a marinha passou a coordenar 
os esforços de Investigação, De-
senvolvimento e Inovação (IDI), 
que sempre se desenvolveram em 
diversas unidades, num só centro 
denominado centro de Investiga-
ção naval (cInaV). Finalmente, 
é feito um balanço dos primeiros 
62 anos de existência do CINAV, 
focando especificamente a questão 
da produção de artigos científicos, 

ABSTRACT

This article provides an overview 
of research and development ac-
tivities throughout the history of 
the Naval Academy. It then de-
scribes its recent integration in 
the Portuguese University Edu-
cation System, with the ensuing 
importance of research and devel-
opment. The Navy seized the op-
portunity to create the Portuguese 
Navy Research Center (CINAV) 
in order to promote research 
at the Academy and coordinate 
all research and development 
activities that are conducted in 
the Navy, with the exception of 
those under the responsibility of 

1 Neste artigo o autor, por opção própria, não utiliza o novo Acordo Ortográfico.
2 este artigo foi escrito em março de 2016
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a realização de projectos de IDI, o 
exemplo de um desses projectos, 
o trabalho desenvolvido no âmbito 
de pós-graduações e as questões 
financeiras ligadas à IDI. O artigo 
termina descrevendo os principais 
desafios que o CINAV irá enfrentar 
no futuro próximo.

PALAVRAS ChAVE: 

 Investigação, IDI, escola naval, 
centro de Investigação naval, 
cInaV

the Hydrographic Institute. This 
article then reviews what has been 
achieved during the first 6 years 
of CINAV’s existence, concern-
ing research projects (including 
the description of one such pro-
ject), scientific papers, scientific 
events, post-graduate thesis and 
dissertations, and financial issues. 
It ends with some challenges for 
the near future.

KEyWORDS:  

Research, R&D, Naval Academy, 
Naval Research Center, CINAV
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UM POUCO DE hISTÓRIA

embora possa passar despercebido a um olhar mais distraído, a in-
vestigação e desenvolvimento fazem parte do “tecido genético” da ma-
rinha Portuguesa, pelo menos desde a era dos descobrimentos. De facto, 
a mítica “Escola de Sagres” fez uso de todo o conhecimento científico e 
tecnológico da altura para impulsionar a expansão marítima portugue-
sa. A necessidade de dar uma sólida formação científica aos “homens 
de mar”, e que os mestres dessa formação expandissem as fronteiras do 
saber, ficou bem patente com a nomeação de Pedro Nunes (1502-1578) 
para cosmógrafo mor (1547) e a criação da aula do cosmógrafo mor, 
de frequência obrigatória para os pilotos da Marinha. Essa aula é hoje 
considerada a precursora da atual escola naval e Pedro nunes foi simul-
taneamente professor dos homens de mar e investigador em várias temá-
ticas com interesse e impacto direto nas “ciências do mar”. Nos séculos 
seguintes muitas individualidades ligadas à marinha notabilizaram-se em 
diversas áreas, incluindo a navegação, astronomia, oceanografia, cons-
trução naval, mecânica electrónica, comunicações, informática, história 
marítima e operações navais militares, e assim contribuíram para o avan-
ço da ciência e tecnologia.

Na sequência das grandes reformas pombalinas do sistema de ensi-
no português, mas já no reinado de D.Maria I, a Marinha voltou a estar 
no centro de outra revolução na ciência e tecnologia, com a criação da 
academia de marinha (1779) e da Real academia dos Guardas mari-
nhas (1796). Dado que nessa altura já havia uma marinha bem estrutu-
rada com quadros claramente identificados, é possível identificar alguns 
oficiais de Marinha no conjunto dos grandes vultos da ciência da época. 
Entre estes destaca-se o Comandante Daniel da Silva (1814-1878), na 
área da matemática, cujo bicentenário do nascimento se comemorou 
recentemente. Em meados do século XIX (1845) uma nova reforma 
levaria à mudança da Real academia dos Guardas marinhas para esco-
la naval, com responsabilidades acrescidas. mais uma vez a marinha 
tomou a dianteira na inovação tecnológica e científica e, para além de 
ser responsável pela introdução das máquinas a vapor em Portugal, foi 
pioneira no ensino de engenharia de máquinas com a criação do cur-
so de engenheiros maquinistas navais na escola naval. esta casa foi 
também o motor para a renovação da área de explosivos na marinha e 
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um dos seus lentes, o Comandante Rodrigues Gaspar (1868-1938) reco-
nhecido como um dos melhores especialistas nacionais em explosivos, 
criou um laboratório na escola naval que uns anos mais tarde se viria 
a autonomizar como Laboratório de explosivos da marinha (Lem). o 
Lem ainda hoje é responsável pelo controlo de qualidade de materiais 
energéticos na marinha, apoiando nessa área os outros ramos das forças 
armadas. A Escola Naval tornou-se o local natural onde oficiais mais 
dados à ciência e aos estudos podiam fazer uma carreira que os aliciava, 
fazendo longas comissões dedicadas ao ensino e investigação. entre 
muitos outros, e já na segunda metade do século XX, destacaram-se o 
Comandante Conceição Silva (1903-1968) na astronomia e matemáti-
ca, o Almirante Teixeira de Mota (1920-1982) na área da história ma-
rítima, e até mais recentemente o comandante Daniel Rodrigues (na 
Oceanografia) que muitos leitores conhecerão pessoalmente.

Apesar dos muitos vultos de relevo na área da ciência e tecnologia, 
a escola naval, em constante mutação mas sempre focada na missão de 
formar oficiais para uma Marinha centenária, continuava muito focada na 
formação profissional e no estudo das soluções já em uso. Apenas alguns 
dos seus docentes, quase como hobbie pessoal, se dedicavam a activida-
des de Investigação e Desenvolvimento, não havendo propriamente equi-
pas de investigação ou projectos de investigação conjunta. consequen-
temente, muitos desses docentes acabariam por sair e prosseguir as suas 
carreiras científicas fora da Escola Naval, sem criar escola na marinha. 

A INTEGRAÇÃO DA ESCOLA NAVAL NO 
SISTEMA UNIVERSITÁRIO PORTUGUêS

A natureza da Escola Naval mudou significativamente, embo-
ra de forma discreta, com os novos estatutos publicados em 19863. 

3 a integração formal da escola naval no sistema de ensino superior Universitá-
rio deu-se em 1986 com o Decreto-Lei n.º 48/86 de 13 de Março. No entanto, 
os maiores passos para uma efectiva integração deram-se muito mais tarde com 
os Decretos-Lei n.º 37/2008 e 27/2010 (estatuto), publicados em consequência 
do Decreto-Lei n.º 74/2006 que será abordado mais tarde. nessa altura não só 
foi reforçada a natureza universitária da escola, como também foram impostas 
regras específicas sobre a estrutura dos cursos e corpo docente. Nomeadamente, a 
acreditação dos cursos passou a ser feita por uma agência externa e independente, 
a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES.
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Consequência das profundas alterações introduzidas após o 25 de 
Abril, nomeadamente o aumento significativo da duração do curso e 
a introdução de muitas matérias de cariz científico ligadas sobretudo 
à electrónica mas englobando também a oceanografia, matemática e 
informática, a escola naval foi formalmente integrada no sistema de 
ensino público universitário português, juntando assim ao seu cariz 
militar (que sempre terá) um cariz universitário.

A consequência mais visível, e que afectou de forma imediata 
todos os oficiais, foi a passagem do curso da Escola Naval a licen-
ciatura. esta mudança no reconhecimento público da qualidade do 
ensino ministrado tem (ainda hoje) impacto quer na atractividade 
do curso a potenciais candidatos, quer na empregabilidade dos ex-
-alunos fora da Marinha, facilitando a mobilidade de oficiais para 
carreiras civis e permitindo uma maior selectividade no acesso aos 
postos superiores.

no entanto, o novo estatuto universitário da escola naval teve 
uma consequência mais profunda com os docentes civis a serem re-
gidos pelo estatuto da carreira Docente Universitária e os docentes 
militares, embora nunca deixando o seu estatuto militar, a desempe-
nhar funções de docente universitário. este novo estatuto implica, 
entre outras, a obrigação de realizar, com igual importância, tarefas 
de ensino e de investigação científica. A missão de uma universida-
de não é apenas nem principalmente formar alunos, mas sim fazer 
avançar o conhecimento e a ciência. Esse avanço materializa-se na 
formação de novas gerações de cidadãos cientificamente qualifica-
dos. Para os docentes universitários a investigação científica é um 
requisito sine qua non para que possam nas suas aulas transmitir não 
só os conhecimentos mais actuais mas também uma atitude universi-
tária de permanente busca do conhecimento, da inovação, da causa 
das coisas e da excelência. E é essa a atitude que é requerida aos 
oficiais que têm que liderar a Marinha no século XXI. Foi também 
essa preparação e atitude (fomentada na escola naval ainda antes 
da passagem formal a instituição universitária) que contribuiu para 
a marinha integrar com sucesso as novas tecnologias e os procedi-
mentos decorrentes da aquisição das  Fragatas da classe Vasco da 
Gama, no início da década de 90.

mas não basta um decreto para mudar, de um dia para o outro, uma 
instituição bicentenária como a escola naval, integrada numa marinha 



anais do clube militar naval450

com profundas tradições. consequentemente, os vinte anos seguintes 
foram de uma lenta adaptação à nova realidade. a nível de corpo do-
cente, nada mudou de um dia para o outro. os antigos professores civis4 
foram equiparados a docentes universitários, mas apenas dois tinham o 
grau de doutor e um logrou passar nessas provas uns anos mais tarde. o 
quadro de docentes civis universitários só viria a ser criado em 2002 e 
os docentes civis (5 na altura) foram então integrados no novo quadro 
como professores associados. no entanto, nem todos tinham produção 
científica relevante, ou trabalhavam em questões científicas com inte-
resse directo para a marinha.

Mas lentamente a Escola Naval dava passos significativos para se 
ajustar à sua natureza universitária.

Um dos factores importantes foi a celebração de convénios com 
algumas das melhores universidades portuguesas, o que permitiu que 
professores dessas universidades lecionassem na escola naval em 
conjunto com oficiais de carreira criteriosamente escolhidos, alguns 
com pós-graduações no estrangeiro, e oficiais da Reserva Naval que 
cumpriam serviço militar obrigatório, muitos dos quais já eram assis-
tentes em universidades. a escola naval ainda hoje conta com vários 
professores de convénio que constituem um elo de ligação importante 
com o resto da comunidade académica e contribuem para a melhoria 
da qualidade do ensino. estes docentes também contribuem para a 
investigação na medida em que orientam dissertações de mestrado de 
aspirantes e são um ponto de contacto importante com a investigação 
e desenvolvimento que fazem nas suas universidades. no entanto, não 
sendo “professores residentes”, raramente estão envolvidos na inves-
tigação e desenvolvimento da Marinha. O fim do serviço militar obri-
gatório implicou que a escola naval deixasse de poder contar com 
oficiais da Reserva Naval. Para colmatar essa lacuna foi contratado 
mais um docente civil, aumentaram-se os convénios e tentou-se miti-
gar a lacuna com a contratação de oficiais Técnicos Superiores Navais 
(Tsn).

4 Em 1986 havia 6 docentes no quadro, nas áreas da matemática, física, direito e 
educação física. Destes, 5 foram equiparados a professores associados e um a 
professor auxiliar.
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outro facto importante que ocorreu nessa altura foi a no-
meação do “coordenador das actividades de Investigação e 
Desenvolvimento”5, em 1993, e pouco depois a criação do “Gabi-
nete de coordenação de actividades de Investigação e Desenvolvi-
mento” (GCAID) sob a sua chefia. A acção do GCAID e do seu che-
fe foi determinante para incrementar as actividades de Investigação 
e Desenvolvimento (I&D).

Por um lado, apoiou de forma inequívoca a realização das “me-
mórias de Fim de curso” (antecessoras das actuais dissertações de 
mestrado), que permitiu, de forma regular e continuada, que os alu-
nos colaborassem com os docentes nas actividades de I&D. muitas 
dessas memórias de fim curso foram de facto trabalhos interessantes 
de investigação e desenvolvimento e muitas produziram protótipos 
ou sistemas que viriam a ser usados na marinha, ou que foram úteis 
para o seu desenvolvimento. Uma descrição bastante completa des-
ses projectos foi publicada em 2006 nos Anais do Clube Militar Na-
val6. a título de exemplos, um deles incluiu um sistema precursor dos 
actuais ecDIs (electronic chart Display and Information system) 
com interface para radar Kh1007, que foi mais tarde usado como 
“caixa negra” e apoio ao debriefing e análise de exercícios; vários 
outros apoiaram o desenvolvimento de ferramentas para classificação 
automática de efeitos hidrofónicos; um desenvolveu um programa 
para atribuição de canais rádio e registo de mensagens; um sintetizou 
e caracterizou experimentalmente um propulsor para foguetes; etc.

5 o primeiro e único coordenador das actividades de I&D da escola naval, 
nomeado pelo então comandante da escola naval caLm Brito e abreu, foi o 
capitão-de-mar-e-guerra engenheiro de material naval  – Ramo de armamento 
Francisco Ferreira Neto. Este oficial tinha experiência na área pois tinha sido o 
último director do “centro de estudos especiais da armada”, criado no início 
da década de 60 para suprir, através de Investigação e Desenvolvimento, o 
embargo de venda de equipamentos miliares a que o país foi sujeito. o eng. 
neto foi autor do Glossário de armamento, que é ainda hoje uma obra de re-
ferência, autor de patentes relativas a armas ligeiras de competição e atirador 
olímpico. 

6 Victor Lobo, “Investigação e Desenvolvimento na escola naval”, Anais do Clube 
Militar Naval, outubro-Dezembro de 2006.
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Por outro lado, o GcaID apoiou a realização de projectos de I&D, 
quer conseguindo algumas verbas da própria marinha7, quer fomen-
tando parcerias com outras universidades para conseguir financiamento 
externo. o próprio chefe do GcaID participou num projecto em par-
ceria com o Departamento de engenharia civil da Universidade nova 
de Lisboa (UnL) e o IneGI8, ligado à Universidade do Porto. nesse 
projecto9 foi adquirido um cronógrafo para armas ligeiras, e realizaram-
-se na carreira de tiro da escola naval testes com disparos contra placas 
de material cerâmico desenvolvidas na Universidade nova de Lisboa 
(UnL) para protecção balística.

nessa primeira fase a escola naval participou em vários projec-
tos10, não como uma entidade parceira, mas contribuindo com oficiais 
e professores civis para equipas de outras instituições, recebendo em 
troca alguns equipamentos e verbas para apresentação de artigos em 
conferências11. ainda hoje existe algum equipamento em uso na escola 

7 o GcaID assegurou verbas para apoiar algumas memórias de Fim de curso e 
mais tarde apoiou dois grandes projectos. Um deles, iniciado em 2006 e deno-
minado mecPaB, destinava-se a desenvolver técnicas, software e hardware para 
apoiar uma política de manutenção baseada na medição da condição. o outro foi 
o projecto PeLIcano, que tinha sido iniciado com verbas próprias dos inves-
tigadores. neste projecto, entre 2005 e 2009, desenvolveu-se o primeiro UaV a 
ser testado a bordo de unidades navais portuguesas.

8 O nome actual do INEGI é Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Me-
cânica e engenharia Industrial.

9  na realidade houve dois projectos e uma continuidade entre os dois. o primeiro 
projecto intitulava-se Protecção Balística Utilizando Reforço de Kevlar e arga-
massas Poliméricas: Eficácia e Durabilidade. Foi financiado pelo Ministério da 
Defesa nacional e teve como parceiros o Departamento de engenharia civil da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o INEGI 
e a escola naval. Teve a duração de 3 anos e decorreu entre 1999 e 2002. o se-
gundo projecto teve os mesmos parceiros, mas foi financiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia ao abrigo do programa Sapiens e intitulou-se Impact on 
Plates of Composite Materials with Polymeric Mortar (POCTI/EME/43228/2001)

10 Um artigo bastante completo sobre as actividades de I&D da escola naval deste 
período já foi refenciado na nota 5.

11 são dessa altura a participação no projecto Extracção de Conhecimento em Bases de 
Dados-ECO (PRAXIS XXI Ref 2/2.1/TIT/1649/95), financiado pela Junta Nacional 
de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT), Caracterização espectral de efeitos 
acústicos em ambiente marinho, financiado conjuntamente pelo Ministério da Defesa 
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naval adquirido ao abrigo destes projectos. numa segunda fase a esco-
la naval começou a candidatar-se a projectos como entidade autónoma, 
fornecendo mesmo o investigador principal em dois deles12. nesta altu-
ra ficou bem patente que era necessário mudar algo no enquadramento 
da investigação científica da Marinha, pois foi praticamente impossível 
gerir as verbas destes projectos. no caso de um deles, como era realiza-
do em parceria com UnL, o Investigador Principal conseguiu transferir 
todas as verbas para essa universidade e gerir o projecto a partir daí. no 
caso do único projecto aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecno-
logia (FcT) em que a escola naval não tinha parceiros, foi necessário 
abortar o projecto e devolver as verbas transferidas como adiantamento. 
começou-se então a reforçar a ideia que era necessário criar um centro 
de investigação, com bastante mais autonomia e meios.

A CRIAÇÃO DO CINAV EM 2010

o chamado Processo de Bolonha, iniciado em 1999 numa reunião 
dos ministros da educação da União europeia, alterou profundamente o 
sistema universitário português ao reestruturar os graus atribuídos. De-
pois de alguma hesitação, ficou definido em 200613 que os cursos com 
5 anos de duração seriam mestrados, realizados em dois ciclos separa-
dos (licenciatura com 3 anos e mestrado com 2), ou num ciclo único 
denominado mestrado integrado. a aplicação do processo de Bolonha ao 
ensino universitário militar foi estabelecida apenas em 200814, redefinin-
do os cursos e obrigando a alterações nos regulamentos e estatutos das 

nacional (MDN) e pela Fundação das Universidades Portuguesas (FUP); Detecção e 
classificação difusa de sinais transitórios no plano tempo-frequência (Sapiens nº32708), 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); e ESA AO/1-387/01/D/
DK Fuzzy Logic, financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

12 Foi o caso dos dois primeiros projectos aprovados na escola naval pela FcT: 
o PocI/Geo/61190/2004 – Geosom – Geographical Self-Organizing Map e o 
PocI/maR/61190/2004 – ceh – Classificação de Efeitos Hidrofónicos.

13 A aplicação dos princípios do Processo de Bolonha ao sistema universitário português 
fez-se através do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, modificado e suplemen-
tado por mais legislação: Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro; Decreto-Lei 
n.º 107/2008, de 25 de Junho; e Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto.

14 a aplicação do Processo de Bolonha ao ensino militar foi feita através do Decreto-
-Lei n.º 37/2008, de 5 de Março, revisto no Decreto-lei n.º 27/2010, de 31 de Março.
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instituições envolvidas. Ficou na lei a obrigação de os estabelecimentos 
de ensino superior Público militar terem um centro de investigação. a 
partir desse momento a criação do actual cInaV era uma necessidade15. 

a marinha sempre esteve envolvida em projectos de Investigação 
e Desenvolvimento que não estavam relacionadas com a escola naval. 
O Instituto Hidrográfico, por exemplo, tem na sua missão a obrigação de 
promover a investigação e desenvolvimento nas suas áreas de especia-
lidade e essa missão foi reforçada com o estatuto legal de Laboratório 
do estado16. mas a investigação e desenvolvimento na marinha abarca 
muito mais áreas. a necessidade de coordenar essas actividades sempre 
foi óbvia, mas não simples. o próprio centro de estudos especiais da 
armada17 nunca chegou a conseguir este objectivo e a coordenação era de 
alguma forma assegurada pela 4ª Divisão do estado-maior da armada. 
no entanto, este modelo criava um afastamento entre a coordenação da 
actividade e o “terreno” onde ela se exercia, o que gerava ineficiências na 
gestão diária da investigação, e criava desajustamentos entre a estratégia 
centralmente prosseguida e aquela que era percepcionada pelos investi-
gadores como sendo a mais adequada ou eficiente. Havia por isso vanta-
gens em ter investigadores na coordenação destas actividades.

Por outro lado havia grandes vantagens em associar, sempre que 
possível, a actividade de I&D da marinha à escola naval. sendo uma 
instituição de pequenas dimensões e com pouca actividade de I&D, o 

15 a iniciativa de avançar para a criação do cInaV nos actuais moldes coube ao 
então comandante da escola naval, caLm macieira Fragoso, tendo o draft do 
seu regulamento sido elaborado pelo então chefe do Gabinete de estudos da es-
cola naval, capitão-de-mar-e-guerra engenheiro de material naval – Ramo de 
electrónica Fernando Jorge Pires. De facto, ainda sob a supervisão do anterior 
comandante da escola naval, caLm saldanha Junceiro, a necessidade de criar 
um centro de investigação, à semelhança do cInamIL que havia sido criado na 
Academia Militar, tinha sido já identificada a propósito da adequação do ensino 
da en ao processo de Bolonha. Foi nessa altura redigido um primeiro draft de 
regulamento para o então designado cIen – centro de Investigação da escola 
naval, inspirado no cInamIL. curiosamente, a decisão que a marinha tomou 
em alargar o âmbito de acção do centro ao resto da marinha foi seguido pelo 
cInamIL (relativamente ao exército) vários anos mais tarde.

16 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 36 de 21 de Fevereiro de 2002 define 
que instituições passam a ter o estatuto de Laboratório do estado, e o Instituto 
Hidrográfico passa a constar dessa lista.

17 Ver nota 4.
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envolvimento de outras unidades é muito importante para garantir um vo-
lume de actividades que permita apoiar os diversos mestrados integrados 
que são ministrados. o campus da escola naval, não se deve restringir 
aos seus limites físicos, mas pode e deve abarcar toda a marinha, pois é 
nos organismos e unidades de marinha que os alunos da escola naval fa-
zem os seus estágios e muitas vezes as próprias aulas práticas18. associar 
a I&D da marinha à escola naval permite que professores e alunos da 
escola naval estejam mais integrados com o resto da marinha e tenham 
um vasto campo de aplicação dos seus conhecimentos.

Por outro lado, toda da Marinha beneficia com a associação à Escola 
naval. essa associação permite que a marinha tenha um papel mais activo 
na I&D, pois a colaboração científica dos docentes e o trabalho que pode 
ser realizado por alunos são um contributo directo para qualquer projecto. 
Os contactos, experiência e conhecimento que é possível acumular num 
centro dedicado a investigação permitem optimizar todo o processo, desde 
a identificação de fontes de financiamento e parceiros com um bom histo-
rial de colaboração, a evitar erros comuns e a incorporar lições aprendidas.

assim, a 3 de Fevereiro de 2010, é criado o cInaV, através do 
despacho nº13/10 do almirante chefe do estado-maior da armada 
(cema), publicado em oa1 nº9 de 10 de Fevereiro. a clareza do des-
pacho não deixa quaisquer dúvidas:

Afigurando-se conveniente alargar o âmbito do centro de investi-
gação a criar, possibilitando que, sem prejuízo das competências pró-
prias do Instituto Hidrográfico, os diversos projectos de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação que os órgãos e serviços da Marinha ve-
nham a desenvolver, sejam executados sob a égide deste centro;

Determino:

1.  É criado o Centro de Investigação Naval (CINAV), na depen-
dência directa do Comandante da Escola Naval, cujo regula-
mento interno se encontra em anexo.

18 a título de exemplo, há alunos que, no âmbito das unidades curriculares que 
frequentam na Escola Naval, têm aulas, demonstrações, e visitas de estudo em 
vários departamentos da escola de Tecnologias navais (eTna), no Laboratório de 
Explosivos da Marinha, no Instituto Hidrográfico, e noutras unidades. Há também 
vários estágios curriculares que são realizados em diversas unidades de marinha 
e as viagens de instrução são naturalmente realizadas a bordo de unidades navais.
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2.  Os projectos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 
executados pelos órgãos e serviços da Marinha no âmbito das 
suas competências, excepto nas áreas coordenadas pelo Institu-
to Hidrográfico, deverão ser desenvolvidos no seio do CINAV.

Os desafios eram muitos, sobretudo porque era necessário mudar 
hábitos e mentalidades, criando algo genuinamente novo para transfor-
mar quer o sistema de ensino quer o de investigação e desenvolvimento 
da marinha.

a passagem do ensino superior militar para um ensino universi-
tário de pleno direito ocorreu em quase todo o mundo, embora com 
ritmos distintos, a partir da 2ª Grande Guerra. nalguns países, como por 
exemplo em França, foram criados centros de investigação, do qual pas-
saram a depender hierarquicamente os docentes das escolas militares, 
de modo a tornar claro que a investigação tinha passado a ser o factor 
preponderante. noutros, como por exemplo a alemanha, foram criadas 
universidades na dependência do Ministério da Defesa para formar alu-
nos militares, mas com uma organização muito semelhante a qualquer 
outra universidade e corpo docente inteiramente civil. noutros, como 
por exemplo o Reino Unido, foram criadas escolas (quase 100% civis) 
de estudos avançados para complementar a formação de base em uni-
versidades civis e as formações iniciais de cariz mais militar. noutros 
países a formação universitária é feita toda em “outsourcing”, havendo 
apenas centros de investigação completamente independentes do siste-
ma de ensino. há assim diversas soluções possíveis e a marinha Portu-
guesa escolheu o seu próprio modelo.

o modelo do cInaV, como centro de investigação, assenta numa 
estrutura matricial em o que o centro tem apenas uma direcção e um 
staff mínimo para apoio administrativo. as tarefas de apoio são assegu-
radas pela escola naval e os investigadores são docentes (coadjuvados 
por discentes) da escola naval que continuam a depender dos seus de-
partamentos e da direcção de ensino, ou pessoal de outras unidades de 
marinha que de algum modo colabora em projectos de I&D. este mo-
delo colide com o funcionamento tradicional nas forças armadas onde, 
apesar de haver dependências diferentes da hierárquica (dependência 
funcional, técnica, etc.), todos estão formatados para ter apenas um che-
fe. mas a estrutura matricial, que continua a ser um problema para o 
cInaV, era apenas um problema menor.



A EscolA NAvAl, o cINAv E A INvEstIgAção 
E DEsENvolvImENto NA mArINhA  457

O oficial que viria a ser o primeiro director19 do cInaV foi encar-
regue de chefiar a comissão de instalação do futuro centro em Setembro 
de 2009. essa comissão de instalação fez um levantamento exaustivo 
da situação, elaborando em março de 2010 um relatório com uma aná-
lise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), um mapa 
estratégico, objectivos, linhas de acção, indicadores e metas. esse docu-
mento (disponível no atual site da Internet do cInaV) ainda é, volvidos 
6 anos, a principal referência definidora do CINAV e a sua leitura é 
recomendada a quem se quiser debruçar sobre a Investigação e Desen-
volvimento na marinha. apesar de ter havido alguma evolução, vale e 
pena rever a análise SWOT feita na altura:

Vulnerabilidades (Weaknesses):

•	Pequena dimensão, o que se traduz em falta de massa crítica em 
todas as áreas;

•	Heterogeneidade das linhas de investigação necessárias; 
•	Corpo docente da Escola Naval com qualificações insuficientes;
•	Baixos níveis e insuficiente cultura IDI20 no corpo docente da EN;
•	Baixos níveis de actividades complementares de cariz académi-

co-científico (campus vibrancy);
•	Elevada taxa de rotação dos docentes militares; 
•	Alta percentagem de professores na EN em regime de convénio; 
•	Dificuldade em cativar investigadores, por falta de mecanismos admi-

nistrativos de contratação e de atractividade/remuneração do esforço;

19 O primeiro director do CINAV foi o Capitão-de-mar-e-guerra Engenheiro de Mate-
rial Naval – Ramo de Electrónica Paulo Mónica de Oliveira. Oficial de reconhecido 
brilhantismo académico, frequentou o curso de marinha, ramo de electrónica, na 
Escola Naval, especializou-se em Electrotecnia, e foi um dos poucos oficiais a 
terminar quer o curso de Master of Science quer o de Engineer na naval Postgra-
duate school em monterrey na califórnia com a nota máxima de 4.0. Quando foi 
colocado como professor na escola naval rapidamente concluiu o doutoramento 
no Departamento de engenharia electrotecnica e de computadores no Instituto 
Superior Técnico com uma tese sobre transformadas tempo-frequência.

20 no despacho de criação do cInaV, bem como nos seus documentos estruturantes, 
é usada a expressão IDI – Investigação, Desenvolvimento e Inovação. esta ex-
pressão surge frequentemente nos documentos do ministério da Defesa e reforça 
a abrangência das actividades incluindo explicitamente a inovação em áreas não 
tecnológicas. Na realidade o entendimento que a comunidade científica tem de 
“I&D” já inclui estes aspectos.
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•	Ausência de autonomia administrativa dificulta a execução or-
çamental;

•	Ausência de autonomia financeira dificulta a submissão a finan-
ciamentos externos com ou sem parcerias; 

•	Experiência limitada na produção de candidaturas e seu proces-
so de avaliação;

•	Ausência de infra-estrutura e/ou procedimentos estabelecidos;
•	Necessidade de compatibilização e partilha de recursos com a 

Escola Naval;
•	Previsíveis limitações orçamentais para aquisição de bens e ser-

viços e contratação de bolseiros e/ou investigadores;
•	Ausência de imagem pública;
•	Não existência de graus avançados de estudo na Escola Naval.

Potencialidades (Strengths):

•	Ligação muito forte ao meio profissional, potenciador de sinergias;
•	Estrutura de direcção bem definida, o que favorece o alinhamen-

to e execução de medidas internas;
•	Facilidade de adopção e implementação de estratégias, devido 

ao carácter militar da organização em que se insere;
•	Disponibilidade, na Marinha, de um grande número de oficiais 

que, estando a fazer cursos de pós-graduação (conferentes e 
não-conferentes de grau), estão envolvidos, ainda que de forma 
dispersa, ou mesmo externa à Marinha, em actividades IDI;

•	Razoável portfolio de projectos em curso nas Direcções Técnicas 
da Marinha; 

•	Atractividade da Marinha para parceiros IDI externos;
•	Existência de vários convénios e protocolos já estabelecidos com 

outras Universidades e Centros de Investigação;
•	Diversidade de competências académicas.

Ameaças (Threats):

•	Irrelevância orçamental;
•	Não adesão de manpower;
•	Incapacidade ou subalternização por falta de autonomia financeira;
•	Bloqueio externo na utilização de recursos partilhados;
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•	Não obtenção de implementação física que confira visibilidade e 
dignidade ao CINAV;

•	Resistência à mudança por parte das estruturas de Marinha que 
têm exercido competências ou actividades IDI;

•	Falta de apoio/comprometimento superior;
•	Incapacidade de intervenção nos processos da Escola Naval 

com impacto na actividade IDI.

Oportunidades (Opportunities):

•	A Marinha está em processo de reorganização, o que ajudará a evi-
tar resistências à mudança por parte do status quo estabelecido;

•	É consensual, nos actores relevantes da Marinha, a ideia de que é 
necessário coordenar, de forma centralizada, as actividades IDI;

•	Processo de re-estruturação do Sistema de Ensino Superior Pú-
blico (SESP) cria oportunidade de mudança;

•	É reconhecida a necessidade de coordenar e incrementar as ac-
tividades IDI da Escola Naval, de forma correspondente ao seu 
estatuto de Ensino Superior Universitário;

•	A organização da IDI no MDN da Defesa está a dar os seus pri-
meiros passos, pelo que há espaço aberto para o CINAV;

•	Por ser um organismo novo, o CINAV permite alinhar visão e 
objectivos e a construção de um mapa estratégico coerente, sem 
pesos e compromissos passados;

•	Quadro de professores civil da EN ainda não preenchido.

Tendo sido criado numa altura de crise económica, o cInaV não 
foi dotado de um orçamento para executar a sua missão, ficando defi-
nido que a escola naval o suportaria nos gastos indispensáveis e que o 
CINAV deveria procurar financiamento externo para as suas activida-
des. nasceu assim a quase obsessão da direcção do cInaV com pro-
jectos de I&D com financiamento externo. Mas as condições externas 
também não eram as melhores e já se tinha provado que sem alterações 
legais era quase impossível gerir verbas de I&D. a taxa de aceitação de 
projectos é muito baixa e essa aceitação depende muito de uma repu-
tação científica (curricula dos investigadores, publicações científicas e 
êxito em projectos anteriores) que o CINAV tinha dificuldade em mos-
trar. Por insistência e empenho pessoal do então director, apostou-se 



anais do clube militar naval460

em algo que parecia impossível: conseguir não só projectos nacionais 
em que já tínhamos alguma experiência, mas projectos internacionais 
financiados pela União Europeia. Os primeiros tempos foram árduos e 
difíceis, mas como veremos a recompensa não tardou a vir.

A outra área preocupante eram os recursos humanos qualificados. 
Apesar de haver oficiais de grande valor, poucos tinham formações e 
experiências académicas que os habilitassem a realizar investigação 
científica autónoma. O corpo docente civil da Escola Naval também era 
extremamente exíguo e poucos docentes faziam algum tipo de investi-
gação. Pior que isso, a investigação era vista como um hobbie, ou algo a 
deixar aos alunos que eventualmente tivessem capacidade para tal e não 
como obrigação de todos os docentes. era urgente contratar docentes 
civis qualificados para preencher o quadro que já existia, formar mili-
tares com o grau de Doutor, e dar-lhes condições para criarem as suas 
equipas e para se dedicarem à investigação. mais uma vez os esforços 
feitos nessa altura produziram resultados.

Finalmente era necessário criar as estruturas de funcionamento do 
cInaV. Foi nomeado pelo almirante cema o primeiro Director do 
cInaV21 e o primeiro sub-Director. Procedeu-se então à nomeação dos 
doutorados então disponíveis na marinha como membros efectivos22. 

21 como atrás referido, o primeiro director do cInaV foi o cmG emT mónica 
de oliveira e o primeiro sub-director foi o Prof. Doutor Victor Lobo (na altura 
Professor associado com agregação).

22 Os oficiais e civis doutorados que prestavam serviço no Instituto Hidrográfico de-
veriam continuar filiados nesse instituto em termos de investigação, enquanto todos 
os outros doutorados da Marinha deveriam passar a estar filiados no CINAV. Os 6 
primeiros membros efectivos foram os então caLm mn castro martins, caLm 
m silva Ribeiro, cmG emT mónica de oliveira, cFR emQ Res Valter martins 
Vairinhos, cFR FZ Res semedo matos e o Professor associado com agregação 
Victor Lobo. o comandante semedo matos, embora na altura ainda não tivesse o 
doutoramento, foi nomeado membro efectivo por ser uma personalidade de reco-
nhecido mérito na sua área, de modo a assumir a liderança da linha de investigação 
em História Marítima. Ainda no primeiro ano de existência do CINAV mais oficiais 
viriam a concluir os seus doutoramentos, passando a membros efectivos: o cmG 
m alves salgado, o cFR m sardinha monteiro, o cFR en-aeL Ribeiro correia 
e o cFR m milho semedo. Também o cmG m oliveira e Lemos, por já não estar 
a prestar serviço no Instituto Hidrográfico e por estar a trabalhar em áreas cientí-
ficas diversas da sua especialização original, viria a integrar o corpo de membros 
efectivos durante o primeiro ano. assim sendo, havia 11 membros efectivos (10 
dos quais doutorados) no fim do primeiro ano do CINAV.
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Ficou assim definido o Conselho Cientifico do CINAV que reuniria pela 
primeira vez com 8 dos seus 10 membros a 24 de Março de 2011, ele-
gendo por unanimidade o Director do cInaV como seu presidente.

Para selecionar os membros associados, isto é os investigadores 
que, não tendo doutoramento, estavam empenhados em tarefas de I&D, 
fizeram-se entrevistas a todos os docentes da Escola Naval e alguns 
oficiais de outras unidades, para explicar os objectivos do CINAV, ave-
riguar do potencial que cada um tinha para actividades de I&D e para 
estabelecer metas individuais para cada um. ao longo desse primeiro 
ano foram admitidos 15 membros associados23. 

Foi necessário definir áreas prioritárias e agrupar os investigadores 
em torno de Linhas de Investigação, como previsto no relatório da comis-
são de instalação. Para que pudesse existir uma Linha de Investigação era 
necessário que houvesse trabalho realizado e investigadores disponíveis, 
havendo pelo menos um doutorado de modo a poder assumir o cargo de 
Investigador Principal em projectos. era ainda necessário que as áreas es-
colhidas estivessem alinhadas com as prioridades da marinha e da escola 
naval, sendo sustentáveis a médio/longo prazo, e garantindo que todos 
os mestrados Integrados ministrados na escola naval eram apoiados por 
pelo menos uma dessas linhas. há muitas áreas em que algum trabalho de 
I&D havia sido realizado e outras em que a marinha, mesmo sem produ-
zir conhecimento científico reconhecido como tal, tinha créditos firmados. 
No entanto, a produção científica, medida em publicações científicas, era 
relativamente baixa e inicialmente apenas havia 6 doutorados. após vá-
rias iterações, ficaram definidas as 7 Linhas de Investigação que ainda 
hoje estruturam o cInaV: Processamento de sinal,24 Robótica móvel25, 

23 os primeiros 15 membros associados foram: cmG m sousa Pereira, cFR m costa 
canas, cFR m Dias correia, cFR en-mec Ribeiro Parreira, cFR m manuel 
Gonçalves, cFR en-aeL conceição Palma, cTen en-mec Triunfante martins, 
cTen m carvalho afonso, cTen m Lourenço Gorricha, cTen m Dias marques, 
cTen en-aeL Ludovico Bolas, cTen en-mec suzana Lampreia, 1Ten Tsn 
Gonçalves de Deus, 1Ten Tsn Baptista Valentim e 1Ten Tsn sara Lobo.

24 a linha de Processamento de sinal dedica-se sobretudo a questões relacionadas 
com acústica submarina e telecomunicações.

25 a linha de Robótica móvel dedica-se a veículos submarinos, de superfície, aé-
reos e terrestes, quase sempre não tripulados (alguns podem ser “opcionalmente 
tripulados”) e com graus variáveis de autonomia.
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sistemas de apoio à Decisão26, Gestão da manutenção27, história ma-
rítima28, estratégia marítima29, e saúde naval30. algumas das linhas 
estão estruturadas em torno de áreas científicas (como Processamento 
de sinal ou história marítima) outras em torno de áreas de aplicação 
(como Robótica móvel ou Gestão/sistemas de manutenção). no seu 
conjunto abarcam a maior parte das áreas em que a marinha tem pro-
dução científica e asseguram o apoio a todos os Mestrados Integrados 
da escola naval. como estas linhas de investigação não esgotam o 
trabalho de I&D que é realizado na marinha e de que esta necessita, 
o resto dos investigadores formam uma oitava linha: a dos investiga-
dores não integrados em linhas. Entre estes estão oficiais que fazem 
investigação em materiais energéticos (pólvoras e explosivos), com-
portamento organizacional, materiais, e meteorologia31. Dado a im-
portância e volume de trabalho, cada uma das linhas de investigação 
merece um artigo próprio, pelo que não entraremos em detalhes sobre 
as suas actividades.

Foi identificada a necessidade ter 5 pessoas no staff permanente 
dos serviços de apoio aos investigadores do cInaV. contudo, a única 
pessoa que na altura passou a trabalhar a tempo inteiro foi a secretá-

26 a linha de sistemas de apoio à Decisão é muito abrangente. Dedica-se sobretu-
do a problemas relacionados com conhecimento situacional marítimo, embora 
também abarque outros problemas que envolvem análise de dados e utilização de 
Inteligência Artificial em problemas tão diversos como os Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) ou a Arquitectura Naval.

27 a linha de Gestão de manutenção dedica-se a vários os problemas relacionados 
com manutenção (poder-se-ia chamar sistemas de manutenção), com particular 
incidência na Manutenção baseada na condição (Condition Based Maintenance – 
cBm) e análise de vibrações.

28 a linha de história marítima dedica-se sobretudo à história na navegação, da 
Época dos Descobrimentos e expansão Portuguesa, e à arqueologia sub-aquática.

29 a linha de estratégia marítima dedica-se sobretudo a problemas de Geo-estratégia 
e Política para os oceanos.

30 a linha de saúde naval dedica-se sobretudo a problemas de medicina hiperbárica, 
de Condição Física e de Dependências.

31 embora a meteorologia seja uma área da responsabilidade do Instituto hidrográ-
fico, há naturalmente docentes desta área na Escola Naval e a sua investigação é 
frequentemente independente da do instituto.
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ria32 do director. ainda hoje o quantitativo inicialmente previsto não 
foi atingido, e as carências são suprimidas com a colaboração de pes-
soal de outros serviços.

como em qualquer outro centro de investigação, a Unidade de 
acompanhamento, prevista nos estatutos, serve para aconselhar a Di-
recção e o comandante da escola naval e fazer uma avaliação interna 
do seu funcionamento. Foram nomeados para a Unidade de acompa-
nhamento personalidades de indiscutível valor e reconhecimento pú-
blico33, tendo esta reunido pela primeira vez em 2 de maio de 2012. 
Edificadas as estruturas e identificada a estratégia, expressa no relatório 
da comissão de instalação, os primeiros tempos foram marcados por 
duas linhas de acção principais. a primeira foi a sua divulgação interna 
e externa, tentando agregar investigadores no seio da marinha e dando 
a conhecer a potenciais parceiros a existência de um centro dedicado 
a I&D na armada. a segunda foi a busca incessante de parcerias para 
fazer candidaturas a projectos com financiamento externo que supor-
tassem a acção do cInaV. Graças à visão do primeiro director, as me-
tas eram altas: íamos tentar ter projectos financiados directamente pela 
comissão europeia e íamos envolver todas as unidades de marinha que 
fosse possível.

O BALANÇO DOS PRIMEIROS SEIS ANOS

Os seis primeiros anos do Centro têm sido de uma profunda trans-
formação nas actividades de IDI da marinha e, se nalguns casos se tem 
sentido o peso das limitações inerentes às suas condições de funcio-
namento, na maioria dos casos o sucesso e volume das iniciativas tem 
superado as espectativas iniciais. As vulnerabilidades e ameaças têm 
sido paulatinamente superadas, ou pelo menos mitigadas, e as potencia-

32 a secretária do Director do cInaV é, desde a sua criação, a srª cláudia silveiro 
que é assim a pessoa que está há mais tempo no cInaV e testemunhou toda a 
sua evolução.

33 a Unidade de acompanhamento inicial foi constituída pelo Prof.Doutor adriano 
moreira, Prof.Doutor Veiga simão, Prof.Doutor afonso Barbosa, Prof.Doutor 
cruz serra e Prof.Doutor contente Domingos. após o falecimento do Prof.Doutor 
Veiga simão em 2014, foi nomeado em sua substituição o Prof.Doutor Luís sousa 
Lobo. apesar da semelhança do nome, o Prof.Doutor Luís sousa Lobo não tem 
qualquer relação familiar com o actual director do cInaV.
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lidades e oportunidades amplamente exploradas. os indicadores, com 
a frieza objectiva dos números, podem-nos deixar esmagados ou insen-
sibilizados, mas devem fazer-nos reflectir sobre o muito que é possível 
fazer quando há empenhamento, vontade e capacidade de trabalhar.

o seu staff tem vindo lentamente a crescer, contando agora com 4 
membros34. o número de membros efectivos, todos eles com doutora-
mento, subiu para 27 e o de associados para 121. Para facilitar a comu-
nicação com investigadores e restante pessoal da marinha, é enviado 
um e-mail às quintas-feiras, denominado “avisos do cInaV”, para 
todos os oficiais da Marinha. Os “Avisos” servem sobretudo para aler-
tar os potenciais investigadores para conferências, concursos e outros 
eventos relacionados com ciência e tecnologia. Servem também para 
informar a marinha de alguns eventos realizados, de defesas de disser-
tações de mestrado e Doutoramento de pessoal da marinha e ajudam a 
formar o sentido de comunidade que é necessário entre os “investiga-
dores navais”. Servem também para que o resto dos oficiais saiba o que 
a marinha faz em I&D.

Questões financeiras

Quanto à autonomia administrativa e financeira necessária para 
gerir um centro de investigação35, a solução encontrada consistiu, na 
área financeira, em dotar o CINAV de um “Orçamento de Despesa com 
Compensação em Receita”. Este mecanismo permite alguma flexibili-
dade na gestão das receitas provenientes de financiamento externo, e 
tem sido amplamente usado pelo Departamento de administração Fi-
nanceira (DaF) da escola naval para gerir estas verbas. esta gestão re-
quere um esforço adicional por parte do DaF, já que as solicitações são 
bastante diferentes das usuais e correntes na maior parte das unidades 

34 Para além da secretária do Director, há agora um oficial superior como Adjunto 
do Director, um oficial subalterno como Secretário Executivo e um Secretário do 
cInaV.

35 A autonomia administrativa e financeira das instituições de investigação ou das 
instituições de acolhimento destes está identificada como necessidade no Decreto-
-Lei n.º 125/99 que estabelece Regime Jurídico de Instituições de Investigação 
Científica.
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de marinha36. a falta de autonomia administrativa, e a necessidade 
de ter o estatuto de “entidade legal”, tem sido resolvida de duas for-
mas: para projectos financiados pela União Europeia, o CINAV teve 
que prescindir do seu “código Individual” (Participant Identification 
Code, ou PIc), e participar como ministério da Defesa nacional, 
que é única entidade na nossa cadeia de comando que tem de facto 
plena autonomia administrativa e financeira. Claro que isto impli-
ca uma dependência do MDN, e a partilha do nome com os centros 
de investigação dos outros ramos, que têm o mesmo problema. Em 
projectos nacionais, e dado que a Marinha tem um número fiscal pró-
prio, o cInaV entra como “ministério da Defesa – marinha” que é o 
nome que consta no cartão de contribuinte. em qualquer dos casos, o 
acrónimo usado é sempre CINAV, que é identificado como sendo um 
organismo de I&D dentro da instituição participante. estas soluções 
têm permitido ao CINAV receber e gerir verbas da FCT, do Qua-
dro de Referência Estratégica Nacional (QREN), da União Europeia 
(através da Research Agency – Rea), de autarquias e de empesas. 
Dado o longo período de tempo que medeia entre um projecto ser 
elaborado, submetido, aprovado e efectivamente começar e receber 
verbas, durante os dois primeiros anos o cInaV não teve qualquer 
receita, e acumulou quase 30.000 € em gastos, que foram adiantados 
pela escola naval. as primeiras receitas vieram apenas em 2012, 
mas o balanço dos primeiros 6 anos resulta em receitas efectivas de 
634.813 €, com gastos totais de 247.742 €, resultando num saldo 
globalmente positivo de 387.071 €. Estas verbas são destinadas em 
primeiro lugar a cumprir as obrigações contratuais a que o cInaV 
está obrigado nos projectos. no entanto, muito do equipamento ad-
quirido fica disponível para outros usos, quer na Escola Naval quer 
em outras unidades. As verbas restantes têm sido usadas para fazer 
face a um conjunto muito variado de solicitações. A mais significa-
tiva é o apoio à apresentação de artigos em conferências, quando o 

36 Para fazer face às necessidades específicas impostas pelas entidades financiadoras 
foi necessário especializar algum pessoal nestas tarefas, o que, com a rotação a 
que todos os militares (incluindo os oficiais RC) estão sujeitos, se tem revelado 
um problema. A falta de autonomia também dificulta imputação de alguns gastos 
aos projectos, quanto estes são decorrentes de gastos gerais ou de encargos com 
unidades navais. no entanto tem sido possível, caso a caso, mitigar estes efeitos.
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investigador tem um artigo aceite para publicação nas suas actas. a 
direcção do cInaV, em linha com o desejo que tem expressado aos 
seus investigadores, tem conseguido até agora garantir a participação 
numa conferência internacional por ano (para apresentar um artigo 
que tenha sido aceite) aos investigadores que têm produção científica 
relevante e que colaboram com o cInaV.

A contribuição financeira dos diversos projectos varia muito. Al-
guns têm verbas que nem cobrem os gastos directos, outros que co-
brem os gastos mas não têm qualquer contribuição líquida, enquanto 
uns poucos têm contribuições líquidas significativas37. na realidade, 
as verbas que até ao momento efectivamente já foram recebidas di-
zem respeito a apenas 10 dos projectos. no caso dos restantes, ou 
ainda não foram recebidas as verbas previstas, ou a entidade finan-
ciadora suporta directamente os gastos (e nestes casos são sempre 
poucos), ou o cInaV participa sem receber verbas externas. estas 
últimas participações resultam de compromissos da marinha, de pro-
jectos próprios que, pelo interesse para a escola naval e para ma-
rinha, o cInaV suporta, ou projectos que se destinam a fortalecer 
parcerias estratégicas.

Os projectos

a área em que o sucesso do cInaV é mais visível é provavel-
mente o envolvimento em projectos de I&D com parceiros externos 
à marinha. houve sempre um empenho muito grande do cInaV em 
concorrer, sempre que possível, a concursos com financiamento ex-
terno. nalguns casos, dado o interesse que tinha para a escola naval 
e para a Marinha, mesmo quando a candidatura não logrou ser fi-
nanciada, o projecto seguiu em frente, tipicamente mais lentamente 
e com um nível de ambição menor, com financiamento interno ao 
CINAV. Mas o esforço de montar uma candidatura é benéfica sob vá-
rios pontos de vista. Por um lado, obriga a reflectir sobre a área em 
causa, estruturar ideias e definir um plano de trabalho com metas e 
objectivos. seja qual for o resultado resulta num plano de trabalho 
para essa área. Por outro lado, estreita as relações de parceria com 

37 Há ainda verbas residuais provenientes da organização de eventos (conferências, 
workshops, escolas) que estão muitas vezes associadas a projectos de I&D.
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outras instituições, formando uma rede de contactos e saberes que é 
fundamental para o êxito do centro. Finalmente, dá uma visibilidade e 
credibilidade no meio científico e tecnológico que é importante para a 
percepção que sociedade tem da Marinha, e que traz benefícios a lon-
go prazo. E, naturalmente, quando uma candidatura é aprovada traz 
o financiamento que é fundamental para o funcionamento do CINAV. 
O esforço investido nas candidaturas varia muito e pode prolongar-se 
por alguns anos38. Ao todo, o CINAV esteve envolvido em 177 can-
didaturas a projectos. Destes, 77 chegaram à fase de execução. Nos 
finais de 2015 atingiu-se um pico de actividade, chegando a estar acti-
vos 49 projectos. Neste momento há um ciclo que se está a fechar pois 
os projectos iniciados na “primeira leva” do CINAV estão a chegar ao 
seu fim. No início de 2016 havia 33 projectos em curso, o que é um 
número muito mais sustentável. Os dados detalhados estão na tabela e 
gráfico a seguir apresentados.

 Ano
Em curso 

(ao longo de 
todo o ano)

Iniciados
Total de 
projectos 
activos

Terminados Em 
preparação

Não 
aprovados, 

ou não 
iniciados

2011 6 5 12 1 12 0

2012 10 6 17 1 17 0

2013 17 14 32 1 24 16

2014 26 12 44 6 49 10

2015 24 9 49 16 17 57

Tabela 1- Número de projectos do CINAV nos últimos 5 anos.

38 Algumas candidaturas exigem muitas reuniões, pesquisas bibliográficas e a 
elaboração de textos complexos. Houve casos extremos em que o processo se 
arrastou por 5 anos, desde que se começou a negociar a candidatura até que 
esta foi aprovada para financiamento. Outras foram bem mais simples e houve 
casos, também extremos, em que o investimento foi de apenas um ou dois dias 
de trabalho antes de se submeter a candidatura.
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Figura 1 - Evolução do número de projectos no CINAV39

Apenas 22 dos 77 projectos que estiveram em execução no CINAV 
geraram receitas líquidas, maiores ou menores, para o CINAV: 3 foram 
financiados pelo FP740, 7 pelo QREN ou PT202041, 2 pela FCT42, 6 pelo 
MDN (todos eles com início em 2015/16), 1 pelo EEA-Grants (fundos 
disponibilizados pela Noruega), 2 por autarquias e patrocinadores par-
ticulares e 1 pela Comissão para a Comemoração do 1º Centenário da 
Grande Guerra. 

Houve um outro conjunto de actividades do CINAV em que os 
custos foram directamente suportados por outras instituições. Estão 
nessa categoria as Lecture Series43 da NATO, as participações apenas 
como End User em projectos europeus e outros em que certos parceiros 
têm verbas mas o CINAV não. 

Finalmente há projectos que são assumidamente suportados pelo 
CINAV. Alguns destes resultam do envolvimento em grupos de trabalho 

39 O número total de projectos que estiveram activos é, naturalmente, superior à 
soma dos “em curso” com os “iniciados” menos os “terminados”, pois durante o 
ano estiveram todos activos ao mesmo tempo.

40 Projectos financiados pelo FP7: ICARUS, SUNNY, PERSEUS
41 Projectos f inanciados pelo QREN/PT200: AUTOLAND, REMAR, 

SEAGULL,TURTLE, VEEO, MARCOM, BLUEEYE
42 Projectos financiados pela FCT: CNO, SHARE
43 Nalguns casos as Lecture Series foram contabilizadas como projectos já que têm 

uma preparação que envolve investigação colaborativa espalhada no tempo.
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da NATO que têm que ser suportados por cada nação. Sendo as verbas 
disponibilizadas para este fim pelo Ministério da Defesa muito dimi-
nutas, é necessário que o cInaV suporte esse esforço, do qual resulta 
conhecimento e mais-valias para a marinha. outros destes projectos 
referem-se a áreas estratégicas para o cInaV em que, apesar de não se 
conseguir financiamento externo, temos investigadores de reconhecido 
mérito e produção científica e é importante realizar o trabalho pretendi-
do. são exemplos disto o projecto VeRmaR (Vigilância e Reconheci-
mento marítimo)44, alguns projectos da área de história (onde há menos 
fontes de financiamento), ou de problemas muito específicos de manu-
tenção. nestes casos o cInaV tem como política que os investigadores 
devem tentar obter financiamento externo, mas garante o mínimo para 
que o trabalho não pare.

No final de 2015 havia 16 projectos na linha de investigação em 
Robótica Móvel, 11 na de Sistemas de Apoio à Decisão, 8 em História 
marítima, 4 na área de “materiais energéticos”, 3 na linha de Processa-
mento de sinal, 2 em Gestão da manutenção, 2 em saúde naval e 2 na 
área de meteorologia. as duas áreas onde há mais projectos coincidem, 
naturalmente, com as áreas definidas como prioritárias pelo Estado-
-Maior da Armada. De facto há uma grande apetência pelos investiga-
dores para a realização de projectos em Robótica móvel, uma vez que 
há bastantes fontes de financiamento e temos parceiros estratégicos de 
grande qualidade nesta área. a área de sistemas de apoio à Decisão, 
de natureza muito vasta, inclui os projectos da área de conhecimento 
situacional marítimo, onde está a maior parte do esforço, e para o qual 
também sido possível identificar fontes relevantes de financiamento. As 
restantes áreas têm um número de projectos basicamente proporcional 
ao número de investigadores activos, embora seja necessário fazer um 
esforço de coordenação maior na área da estratégia, da saúde e da sem-
pre emergente área do comportamento organizacional.

O projecto ICARUS – um exemplo

É impossível descrever neste artigo os 77 projectos em que o cI-
naV trabalhou, havendo muitos deles que merecem um artigo próprio 

44 Ver infra.
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nos Anais. Vamos por isso descrever apenas um dos que teve mais im-
pacto: o projecto IcaRUs.

o projecto IcaRUs (Integrated Components for Assisted Rescued 
and Unmanned Search operations) foi financiado pelo 7º Programa 
Quadro da União Europeia (FP7) e a reunião final com os avaliadores, 
que marca o seu términus, ocorreu no início de março de 2016. É um 
exemplo, pela sua dimensão, abrangência, interesse para a Marinha e 
envolvimento de pessoal.

este projecto nasceu de uma call da União europeia para projec-
tos de I&D que desenvolvessem tecnologia para fazer face a desastres 
como o terramoto de aquila, em Itália, e o de Port-au-Prince, no haiti. 
O terramoto que ocorreu mais tarde em Fukushima, no Japão, e o aci-
dente com o navio de cruzeiro Costa Concordia vieram reforçar ainda 
mais a necessidade de fazer investigação para fazer face às consequên-
cias destes desastres.

assim que se soube que iria abrir a call, a academia militar Belga 
(Rma), que é uma escola conjunta para os 3 ramos das forças armadas 
belgas, começou a contactar potenciais parceiros e a publicitar a sua 
intenção de liderar um consórcio para concorrer. o primeiro parceiro 
português a ser envolvido foi o INESC-TEC (na altura conhecido como 
Inesc-Porto) que é um instituto de investigação que cobre diversas 
áreas científicas e agrega investigadores de várias universidades e ins-
titutos da zona norte do país. contactaram o mRcc (maritime Rescue 
coordination center) e a escola naval, tendo enviado em setembro 
uma carta ao almirante cema solicitando a colaboração da armada. o 
cInaV já tinha coordenado a participação da marinha – apenas como 
utilizador final – num projecto FP7 e estava na altura a tratar de ou-
tras candidaturas ao mesmo programa, mas já como parceiro de pleno 
direito. as relações de trabalho entre os investigadores do cInaV e 
os investigadores do Inesc-Tec sempre foram muito boas e rapida-
mente se desenhou o modo como o cInaV iria participar: teríamos 
um papel muito importante no levantamento do “estado da arte” e dos 
requisitos para o sistema, seríamos os responsáveis pela condução dos 
testes e demonstrações da componente marítima do projecto e teríamos 
uma equipa a colaborar no desenvolvimento dos veículos de superfície 
usados para levar balsas até aos náufragos. Teríamos ainda uma par-
ticipação menor no desenvolvimento de um sistema que garantisse a 
interoperabilidade (sobretudo a nível de comando, controlo e passagem 
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de informação) entre todos os veículos autónomos do sistema IcaRUs, 
incluindo veículos aéreos, terrestres e, potencialmente, submarinos (o 
que não chegou a acontecer).

o projecto tinha tudo o que era necessário para mobilizar a co-
munidade de investigadores da marinha: o tema está directamente li-
gado a uma das atribuições da marinha Portuguesa (Busca e salva-
mento marítimo), envolveria docentes dos Departamentos de marinha 
e engenharia naval da escola naval, do comando naval (através do 
mRcc), do Instituto de socorros a náufragos (Isn), de unidades na-
vais (como executantes das missões e em apoio dos testes e demons-
trações) e do centro Integrado de Treino e avaliação naval (cITan), 
responsável pela formação em Busca e salvamento. envolvia também 
engenheiros navais dos ramos de mecânica e de armas e electrónica, 
bem como Engenheiros Construtores Navais e oficiais ligados à Mari-
nharia e à navegação, no desenvolvimento dos veículos de superfície. 
o desenvolvimento de tais veículos estava alinhado com a prioridade 
do estado-maior da armada em promover a utilização de robótica mó-
vel na marinha, já que é uma das grandes revoluções tecnológicas que 
está a ter um impacto substancial na sociedade moderna. Para além 
dos desafios científicos e tecnológicos dos veículos em si, a questão da 
interoperabilidade é um problema não resolvido que já tem impacto na 
nossa marinha, pois os poucos veículos autónomos de que dispomos 
operacionalmente usam sistemas de comando e controlo diferentes que 
não trocam dados entre si. Finalmente, a organização dos testes e de-
monstrações permite envolver a comunidade operacional, promovendo 
o contacto entre esta e a dos investigadores civis, com evidentes bene-
fícios a longo prazo para ambas.

A experiência do líder do consórcio foi inestimável e logo no iní-
cio foram incluídos no consórcio parceiros que tinham como única atri-
buição o controlo contabilístico e verificação formal da candidatura e 
“entregáveis” (deliverables), ou a divulgação, exploração e imagem do 
projecto. o projecto foi dividido em duas áreas de aplicação: uma ter-
restre para busca e salvamento urbano em casos de terramotos e uma 
marítima, para busca e salvamento em grandes catástrofes (maremotos, 
acidentes com navios de passageiros e acidentes nucleares, biológicos, 
ou químicos). Foram considerados três tipos de veículos: terrestres para 
busca e salvamento urbano, de superfície para acidentes marítimos e 
aéreos para ambos os cenários. Um aspecto importante do projecto era 
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o modo de lidar com tantos veículos heterogéneos. Por isso havia uma 
área de trabalho para estudar a interoperabilidade, desenvolver uma 
consola única de operação para “múltiplos domínios” e uma rede de 
comunicações robusta. Finalmente o projecto incluiu também o desen-
volvimento de sensores para câmaras térmicas extra-sensíveis, para de-
tectar pessoas. ao todo o projecto teve 24 parceiros45.

o projecto teve o seu início em 2012 (quase dois anos depois das 
primeiras reuniões) com a reunião de kick-off na academia militar Bel-
ga. Houve vários oficiais que de imediato abraçaram a causa46 e rapi-
damente elaborámos os primeiros “entregáveis”: um relatório com uma 
análise da situação e requisitos. nos anos seguintes os investigadores 
deste projecto estiveram envolvidos com o Inesc-Tec na organiza-
ção de várias edições do Fórum do Mar com seminários e conferências 
sobre este tema e na própria escola naval foi organizado um seminá-
rio do Departamento de marinha sobre esta temática. Logo nesse ano 
começou-se a recolher dados experimentais no mar (na altura imagens 
de infra-vermelho de náufragos captadas por pequenas embarcações). 
em 2012 foi possível dedicar um dia do exercício Rapid Environmental 
Picture (ReP47) aos trabalhos para este projecto, mas ficou claro que era 
necessário que a marinha promovesse outro exercício para a recolha 
de dados para projectos e para teste e demonstração de sistemas. esse 
exercício deveria ser integralmente da responsabilidade da marinha 

45 Três desses parceiros eram portugueses: o CINAV, o INESC-TEC e a ESRI-Por-
tugal, que trabalha na área dos sistemas de informação geográfica e é responsá-
vel pelo sistema arGIs que é um líder de mercado. os outros eram a Rma (que 
liderava e trabalhava em veículos terrestres e comunicações), a Universidade de 
neuchatel , a Universidade de Viena, a Universidade Técnica de Zurique (eThZ), 
a Universidade de  Kaiserslautern, o Fraunhofer-IZm de Berlim, o Instituto de 
máquinas matemáticas (Imm) (polaco), o cmRe (center for maritime Research 
and experimentation) da naTo, o centro de resposta a catástrofes belga (BFasT) 
e as empresas spacetec (belga), space applications service (belga), eurecat (es-
panhola), Skybotix (suíca), Integrasys (espanhola), Metalliance (francesa), Quobis 
Networks (espanhola), Jmdtheque (francesa), ATOS (espanhola), Estudios Gis 
(espanhola) e allen-Vanguard (britânica).

46 esta tarefa foi coordenada pelo então cFR m Guerreiro cardoso, com a partici-
pação muito activa do então CTEN M Coelho Dias e outros oficiais do MRCC, 
do cITan, do Isn e da escola naval.

47 mais tarde a mesma sigla, ReP, passou a designar Recognized Environmental 
Picture.
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(o ReP é responsabilidade conjunta com outra instituição) e deveria 
ter um formato mais “livre”, constituindo-se como uma oportunidade 
para universidades e empresas estarem em contacto com a marinha, 
para conhecimento mútuo e para testarem e demonstrarem soluções, e 
realizar trabalho experimental em parceria com a marinha. assim nas-
ceu o Robotics Exercise (REX) que tem ocorrido todos os anos desde 
2013. este exercício tornou-se o ponto alto ao longo do ano para en-
saios de mar com o cInaV e uma oportunidade única para troca de 
experiências e contactos com outras instituições de investigação. Outro 
aspecto positivo do projecto IcaRUs na escola naval foi a inclusão 
de vários aspirantes que realizaram as suas teses de mestrado em te-
mas relacionados com o projecto. Dois aspirantes realizaram as suas 
teses tentando usar sonares para detectar náufragos, dois outros fizeram 
testes com diversos tipos de hélices para os sistemas de propulsão e 
três outros trabalharam em problemas de comando e controlo do veí-
culo autónomo de superfície. naturalmente, os orientadores destes alu-
nos48 também se envolveram no projecto contribuindo para o seu êxito. 
Graças ao projecto IcaRUs foi possível adquirir os motores e demais 
elementos necessários para construir veículos de superfície. Foi ainda 
possível adquirir pequenos veículos terrestres para testes, modelos de 
cascos que foram usados noutros estudos do laboratório de arquitectura 
naval e bastante material mecânico e electrónico. Também se conseguiu 
envolver docentes que estavam a fazer pós-graduações neste projecto. 
Um deles49 trabalhou nas questões de interoperabilidade do projecto 
IcaRUs e está a usar esse trabalho na sua tese de doutoramento em 
Engenharia Electrotécnica. Quase no fim do projecto a equipa do ICA-
RUs participou numa competição robótica designada EuRathlon, tendo 
recebidos vários prémios pelo seu desempenho. mas o ponto alto da 
vertente marítima do projecto foram os Lisbon Sea Trials 2015, que 
decorreram durante o REX’15. Nessa altura quase todos os parceiros 
do projecto deslocaram-se a Lisboa, tendo o exercício tido cerca de 130 
participantes. o exercício decorreu junto de um dos planos inclinados 
do arsenal do alfeite (perto da Doca seca), onde foram instaladas vá-

48 os orientadores destes alunos foram o cFR en-aeL Ribeiro correia, cFR en-
-mec Pires da silva e Prof. Doutor Victor Lobo.

49 neste caso, o cTen en-aeL monteiro marques.
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rias infra-estruturas de apoio. o exercício envolveu diversas unidades50, 
deixando uma marca muito positiva nos parceiros presentes, revelando 
uma Marinha empenhada, eficiente e capaz. No dia aberto a visitas (VIP 
Day) do exercício houve convidados da proteção civil, de autarquias, 
da European Maritime Safety Agency (emsa), de outros ramos das 
forças armadas, da comunicação social e de empresas ligadas ao sector. 
a secretária de estado da Defesa assistiu às demonstrações do VIP Day 
e teceu os melhores elogios.

o balanço geral do projecto foi reconhecido pelos avaliadores 
como sendo muito positivo. o projecto deu origem a 54 artigos cientí-
ficos, 9 dos quais em revistas científicas com alto factor de impacto. A 
propósito do projecto, e com o apoio deste, foram realizados vários se-
minários, conferências e pequenos cursos. foram desenvolvidos 8 veí-
culos diferentes e foram identificados 12 produtos com potencial para 
uma virem a ser comercializados. Um dos parceiros obteve o record de 
endurance para veículos autónomos aéreos (81 horas no ar) e o 5º voo 
mais longo para qualquer tipo de aeronave. Uma das empresas envolvi-
das, pelos resultados que atingiu, foi comprada pela GoPro.

Projectos como este são por isso um exemplo daquilo que o cI-
naV deve potenciar em colaboração com os diversos setores da ma-
rinha.

As publicações científicas 

outro campo em que as espectativas foram superadas foi o da pro-
dução científica medida através das publicações feitas. Não há um cri-
tério universal para contabilizar o valor das publicações e, dado o afã de 

50  a demonstração teve o apoio do Destacamento de mergulhadores nº2 (Dms2) 
com botes, que garantiu a segurança de todos os participantes. Para além dos 
mergulhos que fez no contexto das experiências, esta unidade aproveitou a opor-
tunidade para fazer treino de equipamentos próprios. a Direcção de Transportes 
participou com a vedeta Zêzere, que serviu de navio sinistrado. o arsenal do 
alfeite disponibilizou algumas das suas infraestruturas. mas muitas outras uni-
dades foram cruciais para o êxito das demonstrações: a Base Naval de Lisboa 
(BnL) e o seu serviço de polícia, as unidades navais (o nRP Jacinto Cândido e 
nRP Corte-Real em particular), a Direcção de abastecimento (Da), a escola de 
Tecnologias navais (eTna), o serviço de Informação e Relações Públicas (sIRP) 
e, naturalmente, os diversos serviços da própria escola naval.
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certos sectores em quantificar algo tão complexo e multidimensional, 
a bibliometria transformou-se, ela própria, numa autêntica ciência51. 
Dado que no caso do cInaV a contabilização dos artigos serve apenas 
para se monitorizar estatisticamente a evolução da produção científica 
da marinha, os critérios são relativamente simples e a produção é agru-
pada em 10 grupos:

1.	 	Artigos em revista científica internacional indexada pela 
Thompson-Reuters;

2.	 	Artigos em revista científica internacional não indexada pela 
Thompson-Reuters;

3.	 	Artigos em revista científica nacional;
4.	 	Artigos em conferência científica internacional com actas inde-

xadas pela Thompson-Reuters;
5.	 	Artigos em conferência científica internacional sem actas inde-

xadas pela Thompson-Reuters;
6.	 	artigos de divulgação em revista (com mais de 3000 caracte-

res);
7.	 	outros artigos e palestras;
8.	 capítulos de livro, ou editor de livro;
9.	 Livros (não em editora internacional);
10.			Livros em editora internacional.

Em primeiro lugar contabilizam-se os artigos em revistas científi-
cas indexadas pela Thompson-Reuters (o índice é vulgarmente chama-
do IsI52) e artigos em outras revistas científicas com revisão de pares. 

51 A propósito da importância, problemas e sobrevalorizão de indicadores científi-
cos recomenda-se a leitura do “Manifesto de Leiden”: Hicks et al., “The Leiden 
manifesto for research metrics”, Nature, Vol.520, pp 429-431, 23 april 2015, 
disponível em http://www.leidenmanifesto.org/.

52 a sigla IsI refere-se ao Institute for Scientific Information, embora o índice em 
si seja por vezes denominado International science Index e seja a junção de 
3 índices temáticos que o instituto calculava. este foi historicamente o índice 
científico mais usado, tendo herdado muitos aspetos do Chemical Abstracts que 
foi o primeiro sistema de indexação a ter impacto mundial. Depois da aquisição 
pela Thompson-Reuters o índice passou a denominar-se WoS (Web of Science) e 
WoK (Web of Knowledge). a Thompson-Reuters tem critérios muito restritivos 
para incluir revistas nos seus índices e muitas revistas de reconhecido mérito nas 
suas comunidades científicas não conseguem cumprir os critérios impostos. Os 
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Por razões de ordem prática neste momento não se estão a separar 
estas duas sub-classes, mas cerca de 2/3 dos artigos reportados são 
efectivamente referentes a revistas IsI. Revistas internacionais de 
cariz mais técnico, de divulgação, ou que não tenham um processo 
de revisão, são contabilizadas como revistas de divulgação científica. 
Quanto a revistas científicas nacionais, o seu número é reduzido, mas 
são significativas em áreas como a medicina ou as ciências sociais.

o grupo seguinte, normalmente o mais numeroso, refere-se a pu-
blicações em conferências. Neste campo há enormes diferenças de área 
para área e de uma conferência para outra53. atribuir um valor a cada 
conferência é muito complicado, por isso o critério usado consiste em 
juntar num grupo os artigos de conferências internacionais (com uma 
sub-divisão para aquelas que são indexadas pela Thompson-Reuters, 
ainda conhecido como IsI-Proceedings) e noutro os de nacionais.

no terceiro grande grupo estão todas as outras publicações de 
cariz científico. Os livros são considerados nalgumas áreas como o 
sinal mais importante de excelência científica, sobretudo pelo grande 
trabalho que está associado à sua elaboração. no entanto, dado que 
normalmente não há comissões editoriais ou revisores científicos e 
que a publicação de livros está muitas vezes associada à capacidade 
financeira, o seu valor também pode variar consideravelmente. A au-
toria de livros é separada em duas classes: livros em editoras nacio-

investigadores de ciências sociais também sempre se queixaram de estar sub-re-
presentados, embora os critérios sejam os mesmos para todas as áreas. há outros 
índices que recentemente têm ganho mais protagonismo, como por exemplo o 
SCImago ou o Scopus, ligado à editora Elsevier, que foi recentemente usado nas 
avaliações da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para além dos indexadores 
globais, há ainda vários indexadores de áreas científicas específicas, como o zb-
MATH ou MathSciNet para a área da matemática ou o PubMed para a medicina. 
Estes serviços de indexação têm normalmente uma série de serviços associados, 
como o cálculo do factor de impacto de cada revista e a consequente classificação 
em quartis por área científica. 

53 Nalguns campos (como por exemplo ciências da computação) há conferências muito 
selectivas e de grande prestígio, onde uma publicação tem um valor semelhante 
ao de uma revista de topo. Mas também há muitas conferências onde é muito fácil 
apresentar artigos e que quase não têm valor científico. Na maior parte das áreas as 
conferências mais reputadas têm actas com artigos completos, que são indexados e 
são pesquisáveis. No entanto há conferências onde apenas são feitas comunicações 
orais ou em formato de poster, e nunca chega a existir um artigo completo asso-
ciado à comunicação, havendo quanto muito um livro de resumos. 
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nais e livros em editoras internacionais. Estas ultimas têm por vezes 
comissões editoriais que são bastante selectivas. Algo diferente é ser 
autor de capítulos de livros editados, ou editor de um destes livros. 
Embora também aqui haja grandes variações, estas publicações ser-
vem frequentemente para fazer um ponto da situação do que de mais 
avançado existe numa área científica e o simples convite é já uma pro-
va de valor. Um pouco distintas de livros propriamente ditos, as teses 
de doutoramento ou dissertações de mestrado são naturalmente pu-
blicações científicas de valor. Neste momento não são contabilizadas 
as teses de mestrado realizadas por Aspirantes da Escola Naval, mas 
no futuro certamente sê-lo-ão, sobretudo as que constarem de repo-
sitórios públicos como o Repositório Científico de Acesso Aberto de 
Portugal (RCAAP). Por fim, há muita outra produção científica que, 
embora não tão valorizada, revela trabalho, empenhamento e valor 
científico. Estão nesta categoria artigos em revistas técnicas sem revi-
são de pares, revistas de divulgação ou generalistas e palestras de ca-
riz científico em vários contextos. Estas acções são muito importantes 
para o CINAV pois têm muita visibilidade junto do público em geral, 
promovendo a imagem da Marinha, e tendo um impacto social maior 
que as publicações puramente científicas. Além de serem um fim em 
si, em muitos casos são também o primeiro passo na evolução de um 
investigador, de alguém que conhece e domina uma área, para alguém 
que inova e expande as fronteiras do conhecimento nessa área.

O número de publicações em cada categoria desde a criação é 
apresentando na Tabela 2 e Figura 2.

Ano
Rev. 
Int.

Rev. 
Nac.

Conf. 
Int.

Conf. 
Nac.

Divul-
gação

Cap. de 
Livro

Livro 
Nac.

Livro 
Int.

Outros TOTAL

2010 3  24 17 50 10 4   108

2011 5 1 11 30 48 2   2 99

2012 6 1 10 25 34 10 3 2 13 104

2013 14 3 34 31 33 2 2  31 150

2014 13 10 46 51 40 13 2 1 42 218

2015 25 10 63 42 42 12 2 36 232

Tabela 2- Número de publicações científicas, por categoria e ano.
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Figura 2- Número de publicações científicas, por categoria e ano.

Logo no primeiro ano de existência do CINAV o número de pu-
blicações científicas foi muito superior ao que era normal na Escola 
Naval até então. Nos 5 anos anteriores à criação houve em média 
30 publicações por ano, das quais 3 a 6 eram artigos em revista. O 
enorme aumento, primeiro em artigos de conferência e divulgação 
e mais tarde em artigos em revista ficou a dever-se a vários facto-
res. Por um lado, o CINAV conseguiu começar a contabilizar muita 
produção científica feita por investigadores espalhados por toda a 
Marinha, dando mais visibilidade a um trabalho que embora disperso 
já era significativo. Isto foi particularmente notório entre os médi-
cos navais a partir de 2013. Por outro lado, o número de oficiais 
com doutoramento ou a frequentar pós-graduações aumentou signi-
ficativamente, com o consequente aumento de produção científica. A 
magnitude e visibilidade dos projectos de investigação serviu tam-
bém de motor para um incremento do número de artigos, sobretudo 
a partir de 2013 quando os projectos começaram a produzir efeitos. 
Finalmente, a consciencialização da importância de escrever artigos, 
o facto de o CINAV apenas financiar participações em conferências 
quando são apresentados artigos, e a publicitação dos indicadores de 
produção científica despertaram uma nova atitude em relação a esta 
actividade.
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Seminários e outros eventos

O número de eventos de cariz científico realizados na Escola Na-
val aumentou muito desde que o CINAV foi criado, sejam conferências 
isoladas, workshops, conferências nacionais e internacionais, mini-cur-
sos, reuniões de grupos de trabalho da naTo, ou reuniões de projectos 
de I&D. Alguns destes eventos têm trazido à Marinha mais de uma 
centena de participantes, enquanto outros são dirigidos a um conjunto 
muito restrito de especialistas. De qualquer modo, estas actividades têm 
aumentado muito o campus vibrancy da escola naval, e tornado o seu 
nome conhecido no panorama científico nacional e internacional.

não sendo exaustivo, para além dos eventos realizados fora da 
escola naval mas coorganizados por esta, são exemplos os seguintes 
eventos realizados no alfeite:

•	Seminário Nacional da História da Matemática, 17 e 18 de junho 
de 2011.

•	apresentação da eLBIT sobre “Veículos autónomos para Coas-
tal Security” 30 de junho de 2011.

•	seminário I&D em “sistemas autónomos: Próximos Passos e 
Desafios”, 7 de outubro de 2011.

•	curso de maTLaB, na escola naval, 20 de dezembro de 2011.
•	Reunião dos diretores dos centros de Investigação das Forças 

armadas, 10 de abril de 2012.
•	Conferência “A Resiliência e a Perenidade no Ensino Superior 

militar”, 20 de abril de 2012.
•	Workshop MATLAB, 2, 9 e 16 de Maio de 2012.
•	30º Panel Business meeting (PBm) da naTo science &Techno-

logy organization (sTo) de systems concepts and Integration 
(SCI) e do grupo de trabalho SCI-238 Space Capability Preser-
vation, 8-12 de Outubro de 2012.

•	seminário “Security & Maritime Situational Knowledge”, orga-
nizado pelo cInaV e pela aFcea Portugal em 10 de outubro 
de 2012.

•	colóquio “Portugal e o Património cultural subaquático”, 23 de 
Janeiro de 2013

•	Workshop “Organização saúde naval, capacidade hiperbárica e 
endemismos nos países da cPLP, 15 de março de 2013.
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•	Reunião de Kick-off do Projeto NECSAVE, 21-24 de Abril de 2013.
•	Conferência de Ciências do Mar, 8 de Maio de 2013.
•	Workshop “Responsabilidade Financeira - Âmbito, Atitudes, 

Problemas e Soluções”, 28-29 de Maio de 2013.
•	Conferência “Bicentenário da Assinatura do Tratado de Paz e de 

Amizade entre o Reino de Portugal e a Regência de Argel”, 14 
de Junho de 2013.

•	Jornadas de medicina subaquática e hiperbárica, 20 de Junho 
de 2013.

•	Conferência de Encerramento do Projeto INTERMAR, 20-21 de 
setembro de 2013.

•	Seminário “Engenharia Naval”, 28 de Março de 2014.
•	seminário da história da matemática, 6-7 de Junho de 2014.
•	2as Jornadas de medicina hiperbárica e subaquática, 19 de Junho 

de 2014.
•	Reunião do naTo scI-eT-012 Affordable Robotics for Military 

Operations, 8-9 de Julho de 2014.
•	seminário “a preservação do meio marinho”, 26 de novembro 

de 2014.
•	naTo Lecture series Ls-271 sobre “Command and Reporting 

Standards and Associated Development Tools for UxS”, 26-27 de 
Janeiro de 2015.

•	Conferência Internacional 8thRIse - Robotics for Risky Environ-
ment and Environmental Surveillance, 28-29 de Janeiro de 2015.

•	naTo Lecture series Ls-276 sobre “Systems of Systems Enginee-
ring for NATO Defence Applications”, 30-31 de Janeiro de 2015.

•	Reunião do IsT - 104 “Cognitive Radio in NATO”, 23-25 de Fe-
vereiro de 2015.

•	Reunião do nIaG sG202 - “Study on the development of a con-
ceptual data model for multi-domain unmanned platform control 
system”, kick off meeting, 20-22 de Abril de 2015.

•	3ª Conferência de Ciências do Mar “Meio Marinho - Uma Rique-
za a Preservar. combate à Poluição”, 29 de abril de 2015.

•	ocean campus summer school - Coastal Meteorology and 
Oceanography, 6-13 de Julho de 2015.

•	Reunião do NATO - SCI-280TG “System-of-systems Approach 
to Task driven Sensor Resource Management for Maritime Situa-
tional Awareness”, 20-22 de Julho de 2015.
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•	congresso Internacional “a marinha e a Grande Guerra: Política 
e Poder naval”, 14-16 de outubro de 2015.

não são só os grandes eventos que dão vida a um campus universi-
tário e o cInaV tem promovido bastantes palestras individuais. Tem-se 
tentado que os oficiais que terminam as suas pós-graduações façam uma 
apresentação na escola naval de modo a dar conhecer internamente o seu 
trabalho. Também se tem aproveitado a passagem por Lisboa de vários 
professores de escolas militares e individualidades ligadas às actividades 
do centro, de modo a que possam dar palestras na escola naval.

o cInaV tem colaborado frequentemente na organização de even-
tos noutras instituições, como os workshops em Unmanned Martitime 
Systems realizados em 2013 e 2014 durante o Fórum do mar, no Porto, 
e vários eventos relacionados com cibersegurança e Direito organiza-
dos na Faculdade de Direito de Lisboa.

a partir de 2013 tem-se realizado anualmente o “encontro do cI-
naV”. É um seminário de um dia ou uma tarde, que serve para fazer 
um “ponto ao meio dia” da sua actividade, para que todos tenham uma 
ideia global do que os outros investigadores andam a fazer. É um mo-
mento importante para criar o espírito de corpo que é necessário para 
conseguir explorar sinergias na marinha. 

embora não sejam coordenadas pelo cInaV, as Jornadas do mar, rea-
lizadas de dois em dois anos na escola naval, são um evento importante 
para a investigação e desenvolvimento na marinha. o principal objectivo 
das Jornadas é a sensibilização de jovens universitários para os problemas 
do mar e aproximá-los da marinha, mas também tem um importante efeito 
de dinamização dos próprios alunos e docentes da escola naval.

Para além dos exercícios navais anuais REX já descritos, e do en-
volvimento desde a primeira edição nos exercícios ReP que, embora 
tendo um cariz científico são coordenados pelo Comando Naval e têm 
também uma componente operacional, o cInaV tem coordenado vá-
rios testes de mar envolvendo unidades navais. Foi o caso, entre outros: 
da campanha Robonoise em 2013, para utilizar veículos autónomos 
para medir ruído ambiental sub-aquático e fazer os primeiros testes com 
gliders sub-aquáticos; dos ensaios feitos para testar o veleiro autónomo 
FasT no trânsito entre cascais e sesimbra; ou dos ensaios sobre esta-
bilidade e manobrabilidade feitos a bordo do nRP Álvares Cabral no 
âmbito do projecto cno em 2015.
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Mestrados, Doutoramentos, e outras pós-graduações

A Marinha sempre teve muitos oficiais que fizeram, por imperati-
vo de serviço ou a título pessoal, mestrados e doutoramentos nas mais 
diversas áreas. mas provavelmente nunca como hoje houve tanta ape-
tência para os fazer, e tantos oficiais a fazê-lo. É verdade que, por for-
ça da crise económica, há cada vez menos oficiais a frequentar cursos 
pós-graduados no estrangeiro, mas isso tem sido compensado por um 
grande aumento no número de pós-graduações realizadas em Portugal. 
Neste momento há 11 oficiais a frequentar programas de doutoramento 
com o apoio da Marinha, e mais alguns a fazê-lo a título puramente 
pessoal. historicamente, o retorno para a marinha do esforço em dou-
torar oficiais tem sido limitado, quer porque os oficiais são utilizados 
em tarefas onde a sua preparação não é utilizada54, quer porque muitos 
acabam por sair da marinha passado pouco tempo.

Os oficiais a frequentar pós-graduações são um impulso muito im-
portante para a I&D da Marinha, pois estes têm que escrever teses e 
dissertações, e muito frequentemente têm que escrever artigos científi-
cos no âmbito dos seus ciclos de estudo. os projectos de I&D podem 
fornecer óptimos temas para as suas dissertações e teses e, em contra-
partida, os projetos beneficiam do manpower necessário para os levar a 
bom porto. o despacho nº25/2015 do almirante cema, recentemente 
aprovado, veio conferir ao cInaV um papel importante no acompa-
nhamento das pós-graduações de oficiais, pelo que se espera um novo 
impulso nesta área.

Até agora tem havido alguns casos de sucesso em que oficiais 
abraçaram de forma generosa alguns projectos. nesses casos55, todo o 
trabalho necessário para as suas teses foi realizado no âmbito de projec-
tos de I&D do CINAV. Foi assim possível que esses oficiais tomassem 

54 É verdade que o doutoramento dá uma preparação científica e uma atitude críti-
ca que é valiosa no desempenho de qualquer função na marinha. em particular, 
cargos relacionados com aquisições de equipamento e planeamento a longo prazo 
são particularmente beneficiadas com este tipo de preparação. No entanto, numa 
Marinha pequena e em crise financeira, os poucos oficiais doutorados são cruciais 
para o ensino na escola naval e a Investigação e Desenvolvimento.

55 Foi o caso do 2Ten en-aeL Pessanha santos no projeto autoland e projeto 
seaGull, do cTen en-aeL monteiro marques nesses projectos e no projecto 
IcaRUs, e da cTen en-mec susana Lampreia no projecto mecPaB.
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conta de alguns work packages ou fossem mesmo a pessoa responsável 
no cInaV por esses projetos, vulgarmente designado Point of Con-
tact (POC). Em contrapartida, beneficiam das verbas dos projectos para 
adquirir o equipamento e computadores necessários, financiar a apre-
sentação de artigos em conferências e a participação em Workshops, 
etc. Mais importante, ganham uma valiosa experiência a colaborar com 
outros investigadores e a gerir projectos de investigação e desenvolvi-
mento. nalguns casos, as próprias propinas podem ser custeadas pelo 
projecto. Curiosamente, estatisticamente os oficiais que realizaram as 
suas teses e dissertações no âmbito de projectos do cInaV terminaram 
os seus graus com sucesso muito mais rapidamente do que os que opta-
ram por fazê-los de forma independente. 

no entanto, ainda há um caminho a percorrer de modo a que o tra-
balho das pós-graduações contribua mais para um crescimento integra-
do da investigação na marinha, apoiando projectos concretos. há ainda 
a noção muito arraigada que o tema da tese de doutoramento, mesmo 
se apoiada pela marinha, deve ser escolhida apenas pelo candidato56, 
sem ter em conta as necessidades da marinha e sem as discutir com a 
direcção do cInaV. o resultado é que o seu trabalho, embora possa 
ser de qualidade e em áreas de interesse em que o centro tem projectos, 
não contribua para a edificação de capacidade científica e de realização. 
ora o cInaV serve precisamente para coordenar e integrar a I&D da 
marinha.

ainda no que diz respeito a recursos humanos e à orientação de 
pós-graduações, é importante realçar o esforço feito em dotar a escola 
naval de professores civis de carreira, do qual resultou a contratação de 
8 novos docentes. Estes têm um profundo impacto nas actividades de 
I&D ao formarem uma base estável e da algum modo um “esqueleto” 
em torno do qual alunos de pós-graduações e militares em comissões 
mais curtas se podem congregar. o facto de estarem na carreira docente 
universitária implica que têm estatuariamente que ter uma forte dedi-
cação à I&D, do qual depende, em grande parte, a sua progressão na 

56 sendo verdade que a escolha do tema é em última análise da responsabilidade 
do candidato, por vezes até consagrada em leis e regulamentos, não é menos 
verdade que essa escolha deve ter em consideração as necessidades da entidade 
financiadora e ser com esta discutida, para além de ter a aprovação da instituição 
responsável pela formação.
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carreira. o facto de serem da marinha e estarem estavelmente na escola 
naval permite que conheçam muito bem as necessidades e actividades 
da instituição e consigam acumular as lições aprendidas em I&D. Fe-
lizmente, alguns já foram oficiais de Marinha, tendo assim experiên-
cia em primeira mão nas suas missões, mas todos têm oportunidade 
de se integrarem com a comunidade operacional através dos projectos 
de I&D e orientação de alunos. cabe à marinha fazer e aproveitar essa 
integração.

OS DESAFIOS PARA O FUTURO

muito está feito, mas muito mais resta fazer. o cInaV tem um 
papel importante a desempenhar na marinha, uma instituição secular, 
onde o centro é uma realidade recente. a sua consolidação no seio da 
marinha é ainda uma prioridade.

Uma das prioridades para os próximos tempos é dotar o cInaV 
de mais staff de apoio. o actual nível de actividade apenas é possível 
graças a um empenhamento de alguns membros que não é sustentável a 
médio ou longo prazo. sem esse pessoal haverá oportunidades que não 
serão aproveitadas e a produção científica e visibilidade da Marinha 
diminuirá.

como já foi referido, há ainda um longo caminho a percorrer no 
alinhamento das teses de doutoramento e dissertações de mestrado 
apoiadas pela marinha. há que dissipar os receios e mostrar aos alu-
nos de pós-graduações que só há vantagens em que as suas teses sejam 
coordenadas com o resto do trabalho de I&D da marinha, possivelmen-
te co-orientadas por outros investigadores ligados ao cInaV.

neste momento está-se a completar um ciclo de projectos de mé-
dia e grande dimensão. Este ciclo garantiu a estabilidade financeira, 
que está assegurada até meados de 2017. no entanto urge que o cInaV 
consiga ser financiado em pelo menos um projecto do programa H2020 
para manter o actual nível de ambição. este objectivo, bem como o de 
optimizar o processo de candidaturas a projectos e a sua gestão são ou-
tra prioridade da direcção do cInaV.

Para que um centro de investigação funcione bem é fundamental 
dispor de uma boa ligação à Internet, acesso a bases de dados de artigos 
científicos e serviços baseados em rede para apoiar as suas actividades. 
este tem sido um calcanhar de aquiles do cInaV, pois estando locali-
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zado na escola naval, está sujeito às limitações impostas aos acessos à 
Internet e à rede da Marinha. Prevê-se que a breve trecho o Centro tenha 
acesso à rede científica nacional (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade 
- RcTs), mas quando isso estiver assegurado será necessário montar 
um sistema de apoio às suas actividades, o que não será trivial.

Fruto das mudanças que tem havido no estatuto e regulamento da 
escola naval, bem como na Lei orgânica da marinha (LomaR), o 
regulamento do cInaV terá que ser alterado sendo essa alteração uma 
oportunidade para melhorar a sua organização e funcionamento.

a articulação da direcção do cInaV com as diversas unidades, 
entidades e organismos de marinha tem que ser melhorada e um modus 
operandum tem que ser encontrado. a estrutura matricial é algo que 
demora tempo a ser interiorizada, mas que é necessária se se quiser 
continuar com o actual modelo.

Finalmente, uma das grandes prioridades do cInaV nos próximos 
tempos é o apoio ao projecto Vigilância e Reconhecimento Marítimo 
(VeRmaR) da escola naval, no âmbito do qual está a ser desenvolvi-
do, num primeiro passo, um veículo autónomo de superfície que possa 
congregar os esforços de todos os docentes da escola naval e onde os 
alunos terão oportunidade de colaborar no âmbito de diversas unida-
des curriculares e dissertações. espera-se conseguir assim um “projecto 
bandeira” que identifique e caracterize a I&D que se realiza na Escola 
naval.
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RESUMO

O Instituto Hidrográfico (IH) é 
um órgão da marinha e um La-
boratório do estado que desen-
volve um conjunto de atividades 
relacionadas com as ciências e 
técnicas do mar, promovendo a 
investigação científica e o conhe-
cimento do ambiente marinho.
nas últimas décadas, emergiram 
novos sistemas e novas tecnolo-
gias, com capacidades acrescidas 
de aquisição de dados do ambien-
te marinho, do seu processamento 
e armazenamento. o Ih, para 
prosseguir as suas responsabi-
lidades e o apoio à atividade 
operacional, tem acompanhado 
de perto o desenvolvimento tec-
nológico, as novas metodologias 
e as boas práticas no seu domínio 
de atuação, por forma a manter-
-se como uma instituição tecni-
camente atual e moderna, com 
elevados padrões de qualidade 
e de inovação no conhecimento 
e na investigação do mar.
o presente artigo pretende 
apresentar os desenvolvimentos 
tecnológicos, mais recentes, im-
plementados no Ih, na obtenção 
de dados batimétricos e nas redes 
de observação e monitorização 
do ambiente marinho, bem como 

ABSTRACT

The Portuguese Hydrographic 
Institute (IH) is an organ of the 
Navy and a National Laboratory 
that develops a set of activities 
related to marine sciences and its 
techniques, promoting scientific 
research and the knowledge of 
the marine environment.
In the last decades, new systems 
and new marine technologies 
have emerged with increased 
capabilities for data acquisition, 
processing and storage. In order 
to fulfill its responsibilities and to 
support the operational activity, 
the IH has closely followed the 
technological developments, the 
new methodologies and the good 
practices in its field of action, 
for the purpose of maintaining 
itself as a technically modern 
institution, with high standards 
of quality and innovation in the 
knowledge and research of the 
sea.
The present article intends to 
present the latest technologi-
cal developments at the IH, in 
the collection of bathymetric 
data and in the observational 
and monitoring networks of the 
marine environment, as well as 
to describe some of the most 
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descrever algumas das linhas de 
Investigação e Desenvolvimento 
(I&D) mais relevantes em cada 
uma das suas áreas de atividade. 

PALAVRAS-ChAVE: 

Cartografia náutica, cartografia 
sedimentar, geologia marinha, 
levantamentos hidrográficos, 
monitorização do oceano, ocea-
nografia, química marinha.

relevant lines of Research and 
Development (R & D) in each 
one of its areas of activity.

KEy WORDS:

Nautical cartography, sedimen-
tary cartography, marine geol-
ogy, hydrographic surveys, ocean 
monitoring, oceanography, ma-
rine chemistry.
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1. INTRODUÇÃO

O Instituto Hidrográfico (IH) tem por missão apoiar as atividades 
relacionadas com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua 
aplicação na área militar, e contribuir para o desenvolvimento de Portu-
gal nas áreas científica e de defesa do ambiente marinho. Como Labo-
ratório do Estado, o IH promove diariamente o conhecimento científico 
e tecnológico sobre o ambiente marinho, designadamente nas áreas da 
segurança da navegação, da hidrografia, da oceanografia, da geologia 
marinha, da química e poluição do meio marinho, dos sistemas de in-
formação geográfica e da gestão de dados ambientais.

Compete ao IH a definição das normas e das especificações técni-
cas de produção e reprodução da cartografia hidrográfica a nível nacio-
nal1, tendo ainda especiais responsabilidades no âmbito da segurança 
da navegação, assegurando, em permanência, a coordenação nacional e 
a divulgação dos avisos à navegação e dos avisos aos navegantes. são 
estas as duas vertentes de atividade que constituem o foco central das 
competências do IH, desde a sua criação em 19602, similares à gene-
ralidade dos serviços hidrográficos de outros países. No entanto, o IH 
destaca-se pelo seu cariz multidisciplinar, na sua componente operacio-
nal e científica, diversificando as suas atividades em consonância com a 
inovação e a modernização tecnológica. 

Tendo como objetivo primordial o apoio técnico e ambiental às 
operações militares, nomeadamente às operações navais, e à autorida-
de marítima nacional (amn), o conhecimento e os produtos desen-
volvidos pelo IH têm, igualmente, sido adaptados para utilização pela 
comunidade civil em prol da otimização dos recursos e como um con-
tributo para o desenvolvimento das atividades marítimas e, consequen-
temente, da economia do mar.

este artigo pretende, primeiramente, apresentar os desenvolvimen-
tos tecnológicos, implementados no Ih, na obtenção de dados batimé-
tricos e nas redes de observação e monitorização do ambiente marinho, 

1 Conforme estabelecido pela denominada “Lei da Cartografia”, através do Decreto-
-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei 
nº 202/2007, de 25 de maio, Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho, e Decreto-
-Lei nº 141/2014, de 19 de setembro.

2 Decreto-Lei n.º 43177/60, de 22 de setembro.
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essenciais para manter elevados padrões de qualidade e inovação no 
conhecimento e na investigação do mar. Pretende, igualmente, des-
crever algumas das linhas de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
mais relevantes em cada uma das áreas de atividade do Ih, nomea-
damente na cartografia e nos levantamentos hidrográficos (LH), na 
segurança da navegação, na oceanografia, na geologia e na química 
marinha e ao nível das infraestruturas de gestão de dados do ambiente 
marinho.

2. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Para a concretização da sua missão e para a realização da sua 
atividade operacional, o Ih tem acompanhado a evolução tecnológica, 
adquirindo equipamentos e desenvolvendo processos inovadores na 
observação e na monitorização do meio marinho.

o Ih recolhe, diariamente, uma grande quantidade de dados 
georreferenciados no mar, quer através dos Lh sistemáticos, para 
atualização cartográfica, quer através da operação de redes perma-
nentes de aquisição de dados ambientais, como sejam as bóias ondó-
grafo e multiparamétricas, os marégrafos, as estações meteorológicas, 
os radares costeiros HF (radares de alta-frequência) de observação 
de correntes superficiais, quer através do empenhamento da brigada 
hidrográfica, da equipa de engenharia oceanográfica ou dos navios 
hidro-oceanográficos da Marinha. 

a gestão desta informação, feita através de uma infraestrutura de 
dados sobre o ambiente marinho, permite a sua utilização e exploração 
no apoio às operações militares e marítimas, na investigação científica, 
na previsão dos fenómenos naturais, ou nas múltiplas atividades econó-
micas, da agora designada “economia azul”.

A busca por conhecimento no ambiente marinho é um desafio per-
manente para o Ih, segmentando esta sua atividade em quatro grandes 
áreas transversais: 

•	a caracterização ambiental de base e climatologia (e.g. o conhe-
cimento da batimetria, da climatologia das ondas ou dos sedi-
mentos superficiais do fundo); 

•	a monitorização do ambiente marinho (conhecimento dos parâ-
metros físicos, químicos e geológicos); 
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•	A previsão oceanográfica operacional (e.g. a previsão de marés, 
da agitação marítima ou da rebentação das ondas);

•	A investigação científica aplicada.

Para tal, o IH dispõe de um leque diversificado de instrumenta-
ção científica, que engloba tecnologia tradicional e de última geração. 
salienta-se o veículo de operação remota (RoV) para inspeção do 
fundo marinho, os sondadores multifeixe e interferométrico para Lh, 
as sondas multiparamétricas para medição das características da água 
do mar e o sonar lateral para busca de objetos no fundo, bem como 
os colhedores de amostras, os correntómetros ou os perfiladores de 
corrente ou, ainda, os sistemas de reflexão sísmica ligeira para análise 
da estrutura interna do fundo marinho. 

Tendo como principal foco a atualização cartográfica e a seguran-
ça da navegação, assim como a manutenção e a operação de uma rede 
de observação e monitorização do ambiente marinho, em permanência, 
tem sido prioridade, para o Ih, a aquisição e a modernização dos equi-
pamentos e dos sistemas alocados a estes fins.

2.1. Obtenção de dados batimétricos

apesar do aparecimento de novas tecnologias (LIDaR3, batime-
tria satélite 4, etc.), são ainda os sondadores acústicos, designadamente 
os sondadores multifeixe (smF), que permitem obter informação bati-
métrica com maior resolução5.

No que concerne aos conceitos científicos inerentes à hidrografia 
ou às ciências base de suporte (geodesia, cartografia, etc.), verifica-se 
que se têm mantido os princípios básicos. No entanto, nos últimos 20 
anos, os métodos e as tecnologias utilizados na realização dos Lh, tal 

3 os sistemas LIDaR (Light Detection and Ranging) podem apenas ser utilizados 
em zonas de baixa profundidade (até 50 m).

4 a batimetria satélite é ainda limitada pela fraca resolução e pela elevada incerteza 
na medição da profundidade sendo aplicada apenas a estudos genéricos.

5 sendo a resolução dependente da profundidade, para aplicações que requerem uma 
elevada resolução a qualquer profundidade os sondadores acústicos podem ser 
instalados em plataformas submersíveis como os aUV (Autonomous Underwater 
Vehicles).
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como na maioria das outras atividades humanas, têm apresentado uma 
evolução assinalável e permanente. no que respeita aos sondadores acús-
ticos realça-se:

•	a inovação nos materiais e nos equipamentos, com a utilização 
de compósitos cerâmicos, que permite um aumento da largura de 
banda dos transdutores, e a construção de transdutores de maior 
resolução; 

•	a velocidade de processamento de dados e de comunicação, que 
melhora a integração de sensores e o aumento da taxa de trans-
missão de impulsos;

•	o incremento da capacidade de armazenamento de dados;
•	O desenvolvimento de algoritmos cada vez mais eficientes no 

processamento do sinal acústico, que está associado ao aumento 
da capacidade de processamento de dados;

•	a integração de novos sistemas de suporte (Global Navigation 
Satellite Systems – GNSS, sistemas inerciais, perfiladores autó-
nomos da velocidade de propagação do som ao longo da coluna 
de água – VPs, etc.), que permite a minimização das incertezas 
das medições.

no caso dos smF em uso no Ih desde 1995, a resolução e, sobre-
tudo, a densidade e o volume de informação não param de aumentar 
(Figura 1). Atualmente, da informação multifeixe é possível extrair três 
tipos distintos de dados:

•	os valores de profundidade, calculados por algoritmos de segui-
mento e de deteção do fundo marinho;

•	A retrorrefletividade do fundo marinho, ou seja, a parte da ener-
gia acústica do feixe transmitido (impulso) refletida pelo fundo 
marinho e recebido pelo sondador (eco) e que permite caracte-
rizar o tipo de fundo (rocha, cascalho, areia, etc.);

•	A retrorrefletividade da coluna de água (caracterização da colu-
na de água), ou seja, os ecos provenientes, como por exemplo, 
a presença de objetos, peixes, bolhas de gás, ondas internas, 
fenómenos de interferência com outros equipamentos, etc. Este 
tipo de informação pode assumir entre 60 e 90% do volume dos 
dados adquiridos, sendo que este rácio aumenta com a profun-
didade.
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Figura 1 - Incremento em volume de dados com a evolução 
dos sondadores multifeixe.

o mais recente smF adquirido pelo Ih (KonGsBeRG em2040c) 
permite o uso da tecnologia mais avançada na execução de Lh. nos Lh 
efetuados com este sistema, foram comprovadas as valências das suas 
características e a sua grande utilidade como sistema de sondagem por-
tuária. Dos testes efetuados, em 2013, foi possível detetar vários obje-
tos em fundos de 20 a 30 m de profundidade  tais como, por exemplo, 
um objeto cúbico com 0,5 m de aresta, um mastro com 2 m de altura e 5 
cm de diâmetro, um pneu de automóvel e, até mesmo, o cabo de recolha 
dos objetos (2 cm de secção) (Figura 2).

Figura 2 – (A) Modelo batimétrico para deteção de objetos, sendo 
observáveis diversos pneus; (B) Imagem da retrorrefletividade do 

fundo; (C) Imagem da retrorrefletividade da coluna de água.

Também nos sistemas de apoio aos LH se têm registado evolu-
ções significativas. As incertezas horizontais, relativas ao sistema de 
posicionamento da embarcação, e as incertezas verticais, na deter-
minação da propagação espacial e temporal da onda de maré ou das 
variações instantâneas da linha de água da embarcação, podem ser 
minimizadas (para cerca de poucos centímetros) com a utilização de 
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observações GNSS de dupla frequência, quer em tempo real quer à 
posteriori (no processamento de dados). Deste modo, a utilização de 
marégrafos é restringida apenas para efeitos de controlo de qualidade. 
adicionalmente, as observações de posicionamento Gnss são inte-
gradas com a informação proveniente de sensores inerciais, também 
estes cada vez mais precisos, para medição da arfagem, do balanço e 
do cabeceio da embarcação.

os Lh executados com posicionamento Gnss no modo Real 
Time Kinematic (RTK) ou Precise Point Positioning (PPP) apresen-
tam vantagens significativas relativamente aos processados com re-
dução de maré, a partir de leituras pontuais junto a marcas de nivela-
mento. nestes métodos de posicionamento cinemático, as variações 
instantâneas da altura de maré ou as variações de imersão do trans-
dutor (devidas ao comportamento dinâmico da embarcação) são con-
tinuamente monitorizadas, permitindo uma diminuição considerável 
das incertezas na medição das profundidades (Figura 3).

Figura 3 - A imagem da esquerda apresenta uma variação significativa 
da velocidade da embarcação, que tem forte impacte na imersão do 

transdutor, observável na imagem central, onde os dados da fiada rosa 
“não coincidem” com os dados da fiada azul. Este facto não sucede 
quando utilizado o posicionamento cinemático (figura da direita).

as variações espaciais e temporais da VPs ao longo da coluna 
de água podem ser minimizadas com equipamentos Moving Vessel 
Profiler (mVP), que recolhem dados enquanto a embarcação navega, 
não necessitando parar e transmitindo os dados através de tecnologia 
sem fios. No seu funcionamento, o sensor desce por efeito de gravi-
dade até à profundidade definida, recolhendo o perfil da VPS, sendo 
depois recuperado por um guincho controlado de forma automática. 
Isto permite a recolha de dados de forma quase contínua enquanto a 
aquisição de dados acústicos decorre, eliminando os tempos de pa-
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ragem necessários com o uso de sensores tradicionais. Uma vez que 
a rentabilidade do sondador multifeixe é diretamente proporcional à 
profundidade, em zonas de profundidade baixa, o Ih pode utilizar, 
em alternativa, um sondador interferométrico, que apesar de apresen-
tar uma incerteza na medição das profundidades mais elevada que os 
smF, tem como vantagem a possibilidade de sondar uma faixa com 
a largura de cerca de 7 vezes a profundidade e gerar uma imagem de 
retrorrefletividade do fundo marinho de elevada resolução (Figura 4), 
com uma qualidade próxima à obtida por um sonar lateral.

Figura 4 - Dados adquiridos pelo sondador interferométrico
 (A – árvore; B – wreck; C – fundo rochoso; D – objetos de pequena 

dimensão; E – sistema de aquisição de dados).

2.2. Redes de observação e monitorização

As redes de observação do IH têm acompanhado a evolução tecnoló-
gica, com novos tipos de sistemas, plataformas e sensores, dando destaque:

•	À modernização das redes de monitorização já existentes, quer 
no que se refere à tecnologia de observação utilizada, quer no 
que respeita à implementação da capacidade de transmissão em 
tempo real dos dados adquiridos;

•	À implementação de novas redes de monitorização em tempo 
real, que permitem expandir de forma significativa a capacidade 
de monitorização ao largo da costa de Portugal continental, não 
só das condições de superfície, mas também das condições de 
sub-superfície;
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•	À implementação da capacidade de previsão operacional e de si-
mulação numérica, permitindo alargar o conhecimento das con-
dições oceânicas, obtido num conjunto discreto de estações de 
monitorização (em posições geográficas precisas ou restringidas 
à superfície), estendendo-o a uma área geográfica global e prever 
a sua evolução temporal.

no que concerne à modernização das redes de monitorização, 
realçam-se os desenvolvimentos ao nível da rede maregráfica, com a 
instalação de sensores radar, a automatização das estações e a adoção 
de sistemas de comunicação permitindo o acesso aos dados em tem-
po real. na implementação de novas redes de monitorização, as boias 
multiparamétricas e os radares hF vieram trazer inúmeras vantagens na 
medição de parâmetros da agitação marítima, meteorológicos e oceano-
gráficos à superfície e de sub-superfície, em tempo real.

as boias multiparamétricas, equipadas com vários sensores, trans-
missão de dados via satélite e painéis solares, permitem a obtenção de 
séries temporais mais longas, das condições meteo/oceanográficas até 
aos 200 m de profundidade.

os radares hF permitem a obtenção de um panorama de superfí-
cie, quer das correntes superficiais (Figura 5), quer da agitação maríti-
ma presente numa determinada área, utilizando o espectro eletromagné-
tico na banda de hF. através da análise combinada dos sinais recebidos 
por duas estações radar hF, é possível a determinação dos vetores de 
corrente de superfície numa área alargada.

Figura 5 – Mapa de correntes superficiais da costa sul 
de Portugal Continental. Combinação de três estações radar, 

Sagres, Alfanzina e Vila Real de Santo António.
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esta tecnologia tem aplicação direta na busca e salvamento 
(operações Search and Rescue – saR), operações militares, derra-
mes de hidrocarbonetos, descargas de efluentes, apoio à navegação 
geral, gestão portuária e, mais recentemente, na deteção e modelação 
de tsunamis.

no futuro próximo, o desenvolvimento da rede de monitorização 
passa por completar a cobertura da margem continental portuguesa. 
Esse desígnio requer a instalação mais três boias multiparamétricas, 
uma ao largo de setúbal e duas entre o cabo de s. Vicente e o Banco 
de Gorringe, e por completar a cobertura nacional da rede de estações 
com tecnologia radar hF (Figura 6). em paralelo com este objeti-
vo principal pretende-se ampliar a capacidade de monitorização das 
boias multiparamétricas, estendendo as observações em tempo real 
até ao fundo marinho e procedendo à articulação entre estas platafor-
mas e os sistemas de observação autónomos (gliders e Autonomous 
Underwater Vehicles – aUV). 

Figura 6 – Rede completa de boias multiparamétricas e radares hF.

no que diz respeito às capacidades de previsão operacional, o 
desenvolvimento deste sistema iniciou-se no ano 2000 com o proje-
to MOCASSIM (Modelação Oceanográfica com Assimilação). Esta 
capacidade tem vindo a ser ampliada e consolidada, com a criação 
de sucessivas áreas de larga, meso e pequena escala, permitindo uma 
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cobertura global e um sucessivo aumento da resolução espacial das 
previsões, com especial incidência nas principais áreas de atuação 
da marinha. o sistema apoia-se nos modelos espectrais de agitação 
marítima WW3 (Wave Watch 3) e SWAN (Simulating Waves Near-
shore), no modelo de circulação oceânica HYCOM e no modelo de 
agitação marítima e deriva litoral SMARTWAVE (desenvolvido no 
Ih, permite o cálculo das correntes geradas pelos campos de ondas 
ao longo da faixa litoral – agueiros e deriva litoral).

os resultados dos modelos são integrados operacionalmente no 
sistema meTocmIL (ver capítulo 6.2), que age como uma ferra-
menta de apoio à decisão, no âmbito das várias operações em que 
a marinha atua, estando em curso a incorporação dos resultados do 
modelo HYCOM (Figura 7), de modo a fornecer à Marinha e à AMN, 
dados de análise e previsão para 6 dias, da velocidade e direção das 
correntes, temperatura, salinidade e da velocidade de propagação do 
som na água a diferentes profundidades. esta informação irá melhorar 
significativamente as previsões do modelo de deriva do IH (permitin-
do um avanço tecnológico no apoio às operações saR e de combate 
à poluição marítima), bem como fornecer continuamente produtos 
operacionais no apoio aos submarinos e às operações Anti-Submarine 
Warfare – ASW.

Figura 7 – Representação da SST (Sea Surface Temperature) 
do modelo hyCOM.
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3. CARTOGRAFIA hIDROGRÁFICA

Tradicionalmente, a hidrografia tem-se dedicado aos LH, à produ-
ção de cartas hidrográficas e à atualização de todos os documentos náu-
ticos oficiais, tendo em vista a segurança da navegação. Neste âmbito, 
as cartas náuticas em papel (cn) são produzidas em Portugal há vários 
séculos, designadamente pelas instituições que estiveram na origem do 
Ih. ao longo do tempo, sendo Portugal membro fundador da organi-
zação Hidrográfica Internacional – OHI, a produção cartográfica foi-se 
adaptando às normas internacionais, tendo em vista a sua uniformização.

a inovação e o acompanhamento da evolução das tecnologias e 
das metodologias sempre caracterizaram o Ih. nesse sentido, em 1993, 
a implementação de um sistema de cartografia assistida por computa-
dor marcou o início da migração das técnicas clássicas para a produção 
cartográfica por métodos digitais.

o Ih também, desde muito cedo, acompanhou o processo decor-
rente da constituição das normas s-576, dando início, em 1998, a um 
projeto de implementação de uma estrutura de produção de cartas ele-
trónicas de navegação (cen)7, que resultou na elaboração de um fólio 
eletrónico constituído, atualmente, por 115 células (Figura 8).

Figura 8 – Imagem da CEN PT111101 (Portugal Continental, 
Arquipélago dos Açores e Arquipélago da Madeira).

6 s-57 “IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data.”, para visualização 
num ecDIs (Electronic Chart Display Information System).

7 a cen é um produto vetorial digital para a segurança da navegação, cuja estrutura 
de dados obedece a normas internacionalmente aceites e aprovadas.
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o aumento do volume de dados, relacionados com a produção e 
a manutenção das CN e das CEN, tem colocado um desafio adicional 
no arquivo, gestão e produção de informação. Para responder eficien-
temente a este desafio, o IH apostou num novo sistema de produção 
cartográfica, o CARIS Hydrographic Production Database – hPD 
(Figura 9), que efetua a gestão de todos os dados cartográficos do IH 
numa base de dados relacional, proporcionando a manutenção apenas 
dos dados fonte – Source Database, para derivar e manter diversos ti-
pos de produtos – Product Database, nomeadamente as cn, as cen, 
os Avisos aos Navegantes e outros como os produtos cartográficos 
específicos. 

Figura 9 - Sistema de Produção Cartográfica do IH - CARIS
 Hydrographic Production Database.

O HPD é uma ferramenta que maximiza a eficiência, a confiança 
e a qualidade da produção cartográfica, uma vez que os dados são 
armazenados uma única vez. A manutenção, verificação e atualização 
da informação é efetuada sempre que necessário e base de dados fon-
te, revertendo automaticamente para todos os produtos criados pelo 
hPD. com o sistema de base de dados é viável efetuar um histórico 
de atualizações de um dado objeto, e.g. de boias, sondas, batimétri-
cas, etc. as alterações nos dados de origem relativamente aos produ-
tos são facilmente identificadas pelo software e as atualizações são 
rapidamente aplicadas.

Por outras palavras, a evolução para esta nova geração de sistema 
de produção cartográfica elimina a redundância e a duplicação da infor-
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mação existente na base de dados, facilitando a gestão da informação 
cartográfica em termos espaciais e de atributos, permitindo uma única 
representação da cobertura geoespacial.

os métodos de impressão foram, também, aperfeiçoados na última 
década, devido aos desenvolvimentos ao nível do hardware e do soft-
ware, sendo utilizado, em alternativa à tecnologia offset, o designado 
sistema Print on Demand (PoD), que se baseia na utilização de sistemas 
de impressão a cores de grande formato (Figura 10), no momento em 
que são solicitados.

este sistema PoD tem-se mostrado vantajoso, quer para o Ih en-
quanto produtor, quer para o navegador como cliente, nomeadamen-
te pelo facto de ser possível a disponibilização do produto atualiza-
do de todos os avisos aos navegantes permanentes, sem colagens 
e/ou rasuras, com um aspeto visual homogéneo e mais agradável. 
Para o Ih, destaca-se a redução, ou eliminação, dos custos de inven-
tário, de armazenamento e do desperdício associado à necessidade 
de destruir as cartas canceladas existentes em depósito quando uma 
nova edição é publicada. abre, ainda, a possibilidade de impressão 
remota, neste caso com a adequada atenção ao controlo da qualidade 
de impressão.

Figura 10 – Impressão de CN por PoD.

3.1. Produtos cartográficos específicos

o Ih, para apoio da atividade operacional da marinha e da amn, 
desenvolve produtos cartográficos específicos que têm por base a carto-
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grafia náutica, sendo-lhes associada, adicionalmente, informação parti-
cular de acordo com o seu objetivo (Figura 11). 

Figura 11 – Diversos exemplos de produtos cartográficos específicos.

na vertente digital, realça-se os Additional Military Layers 
(amL), que são produtos que permitem fornecer um conjunto de da-
dos geoespaciais integrados, para utilização de forma modular e vi-
sualização como camadas adicionais sobre uma cen. estes produtos 
não se destinam à navegação, tendo como objetivo o fornecimento de 
informação adicional no apoio a operações militares e no âmbito da 
proteção civil. os amL permitem a disponibilização de informação 
atualizada, de forma célere, para melhor avaliação no terreno e apoio 
à decisão.

Nas figuras seguintes estão representados dois AML produzidos 
no Ih, um para apoio a um exercício militar (Figura 12) e outro usado 
num exercício de simulação de apoio a uma situação de catástrofe 
realizado pela Equipa Hidrográfica de Intervenção Rápida – EH-IR 
(Figura 13) deste Instituto. Por forma a colmatar a não existência de 
WECDIS (Warship Electronic Chart Display Information System) em 
algumas unidades navais, são também, produzidos produtos s-57 com 
informação adicional, similares aos amL.
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Figura 12 – AML (tipo Routes Areas and Limits - RAL) 
produzido para um exercício militar onde estão representadas

 áreas militares e informação aeronáutica.

Figura 13 - AML (tipo Contour Line Bathymetry - CLB) com 
informação adicional de batimetria, sondas e áreas de profundidade.

4. LEVANTAMENTOS hIDROGRÁFICOS

A OHI define a hidrografia8 como um ramo das ciências aplicadas, 
que trata da medição e descrição das características físicas dos oceanos, 
mares, zonas costeiras, lagos e rios, bem como, da sua previsão de mu-

8 International Hydrographic Dictionary Online Edition (disponível em: http://
hd.iho.int/en/index.php/hydrography).
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dança ao longo do tempo, com o propósito principal da segurança da 
navegação e em apoio de todas as outras atividades marítimas, incluin-
do o desenvolvimento económico, a segurança, a defesa, a investigação 
científica e a proteção ambiental.

Para assegurar a aquisição dos dados hidrográficos necessários 
ao cumprimento da sua missão, o Ih possui como unidades opera-
cionais as Brigadas Hidrográficas e, em situações em que é necessá-
ria uma resposta célere e multidisciplinar, ativa a eh-IR9. Por outro 
lado, o Ih tem mantido também um esforço elevado de atualização 
tecnológica, o que lhe permite utilizar os mais avançados equipa-
mentos nos Lh. Resumidamente, são atividades principais dos Lh:

•	A aquisição de dados hidrográficos para atualização cartográfica, 
operações de Recognized Environmental Picture ou Rapid Envi-
romental Assessment e avaliação da segurança da navegação em 
desastres (naturais ou não);

•	a busca e deteção de objetos (segurança da navegação, situações 
de emergência ou acidentes, apoio às operações navais, como 
por exemplo na guerra de minas, e marítimas, como sejam as 
relativas à amn);

•	o apoio ao planeamento e à execução de obras marítimas, materia-
lizado essencialmente em levantamentos para controlo da evolução 
da batimetria no acesso aos portos e em áreas de gestão portuária;

•	Recolha de dados para investigação científica ou estudos ambientais.
os Lh realizados com o propósito da segurança da navegação são 

projetos planeados e conduzidos de acordo com as recomendações e 
requisitos técnicos da ohI10. O cumprimento das especificações é, em 
regra, avaliado em dois níveis:

•	medição de sondas reduzidas com uma incerteza inferior à má-
xima incerteza (horizontal e vertical) admissível para uma deter-
minada ordem de levantamento;

•	critérios de cobertura e/ou de deteção de objetos.

no entanto, a atual capacidade de armazenamento de dados permite 
o desenvolvimento de sistemas multifeixe, que, além de dados de batime-

9 Para mais informação sobre a EH-IR sugere-se a leitura da Crónica de Ciências 
do Mar publicada no Vol. CXLIV, julho-dezembro de 2014.

10 OHI (2008): “S-44 IHO Standards for Hydrographic Surveys”, 5ª ed.
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tria, podem recolher dados acústicos de toda a coluna de água, tornando 
possível recriar em imagens 3D quer a morfologia do fundo do mar, quer 
a dos objetos que se situam no espaço entre o sistema sondador e o fundo, 
no instante da aquisição. o Ih utiliza, nos Lh, alguns dos mais evoluídos 
sistemas sondadores, garantindo não só um conhecimento exaustivo da 
morfologia do fundo com reduzidos valores de incerteza, mas também 
a deteção das estruturas não naturais, como os destroços de navios. Da 
combinação dos dados da coluna de água com os dados de batimetria 
pode obter-se uma imagem completa de um navio, garante-se a deteção 
do ponto com a profundidade mínima no local dos destroços, essencial 
para a segurança da navegação, e ainda imagens detalhadas de interesse 
para a busca e salvamento e até para o turismo e a arqueologia.

4.1. Deteção de objetos

o sistema de maior resolução em uso no Ih para a deteção de pe-
quenos objetos é o sonar lateral rebocado. no entanto, em complemen-
taridade ao sonar lateral ou em áreas onde o reboque não seja possível, 
como por exemplo em profundidades muito baixas ou na presença de 
perigos na coluna de água (e.g. artes de pesca), podem ser utilizados, 
em alternativa, o sondador interferométrico e o sondador multifeixe (re-
gisto da retrorrefletividade da coluna de água), respetivamente. 

Quando a busca incide em objetos de pequena dimensão, são fun-
damentais o planeamento adequado e o processamento de informação 
de retrorrefletividade do fundo e da coluna de água. No entanto, na 
busca de objetos de maior dimensão, a informação de profundidade é 
suficiente tendo em consideração a elevada resolução dos sistemas son-
dadores multifeixe (Figura 14).

Figura 14 - Modelo batimétrico de aeronave sinistrada 
ao largo da Trafaria em 2015.
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em 2014, no âmbito do exercício Recognized Environmental Pic-
ture, foi realizado o assentamento no fundo pelo nRP “aRPÃo”, com 
o objetivo de treinar procedimentos de segurança por parte do subma-
rino e de deteção por parte do Ih (Figura 15). a deteção do submarino 
foi uma operação relativamente rápida e fácil, tendo em consideração a 
área de operações. no entanto, a deteção de algumas estruturas, como 
o mastro ou a hélice, só foi possível com o processamento de dados de 
retrorrefletividade da coluna de água do sondador multifeixe ou com a 
interpretação dos registos de sonar lateral.

Figura 15 - Batimetria obtida a partir da retrorrefletividade da coluna 
de água sobre o submarino (à esquerda), sendo visível a hélice. 

À direita, imagem 2D sobre o submarino.

5. SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

a segurança da navegação é uma área de desenvolvimento prio-
ritário no Ih. nesta vertente foi concebida uma plataforma com o 
objetivo de reunir um conjunto de informação diretamente relacio-
nada, de forma a tornar mais fácil, rápida e acessível a sua consulta 
pelos navegantes. esta plataforma online, designada por anaVneT, 
encontra-se disponível na Internet em anavnet.hidrografico.pt.

A ANAVNET encontra-se dividida em três áreas (Figura 16): 
Avisos aos Navegantes (AN), NAVTEX (inclui Informação de Segu-
rança marítima – msI11, sendo difundida pelo sistema NAVTEX) e os 
avisos Locais (avisos à navegação – anaV), emitidos pelas autori-
dades marítima e Portuárias.

cumulativamente, na sua página inicial, existe também um link 
para o portal da marinha que permite a consulta, de uma forma rápida 
e intuitiva, do estado das barras de todos os portos nacionais.

11 Do inglês, Maritime Safety Information.
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Figura 16 – Página inicial da plataforma ANAVNET.

5.1. Avisos aos navegantes

com o objetivo de manter as cartas e as publicações náuticas atua-
lizadas, o Ih promulga avisos aos navegantes (an). os an podem ser 
permanentes12, temporários13 ou preliminares14. em paralelo são promul-
gados todos os tipos de an através das Publicações “avisos aos nave-
gantes – Grupo mensal” e “avisos aos navegantes – Grupo anual” (Fi-
gura 17).

Quer os Grupos anuais, quer os Grupos mensais, são impressos 
em papel e têm distribuição gratuita, encontrando-se igualmente dispo-
níveis na anaVneT em formato PDF.

o acesso a estes cadernos na aplicação anaVneT possui a vanta-
gem de permitir a consulta, por carta ou por publicação, da listagem dos 
an que os atualizam, assim como a descrição de cada an e o respetivo 
documento em PDF, tornando a tarefa de atualizar uma carta ou publi-
cação mais fácil, rápida e cómoda (Figura 18).

12 Subsituem ou modificam determinada informação de uma carta ou publicação 
náutica, de forma duradoura (e.g. introdução numa carta náutica da representação 
de um novo farolim, do prolongamento de um molhe ou de uma nova área de 
fundeadouro).

13 caráter temporário e.g. uma boia que se encontra apagada).
14 Fornecem informação sobre uma intervenção antes da sua ocorrência (e.g. trabalhos 

de dragagem que irão decorrer em determinados períodos e a área.)
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Figura 17 – Publicações de Avisos aos Navegantes.

Figura 17 – Publicações de Avisos aos Navegantes.

Figura 18 – Consulta dos Avisos aos Navegantes.

5.2. Informação de segurança marítima, transmitida 
via NAVTEX

como foi anteriormente referido, os an permitem atualizar as car-
tas e publicações náuticas editadas pelo Ih, contribuindo desta forma para 
que o navegante efetue uma navegação em segurança. no entanto, existe 
informação de elevada importância para quem utiliza o mar que, pela sua 
urgência, não pode esperar pelo fim do mês (pela sua publicação no “Grupo 
mensal dos avisos aos navegantes”) para ser difundida a toda a navegação. 
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esta informação, de caráter urgente, é difundida através de anaV. 
Por exemplo, se uma determinada bóia saiu da sua posição devido a um 
temporal ou foi retirada por motivos de manutenção, essa informação 
deve ser difundida o mais rapidamente possível, para que toda a nave-
gação tenha conhecimento desse facto. existe igualmente informação 
que deve ser do conhecimento do navegante, mas não atualiza docu-
mentos náuticos, como por exemplo, a informação associada à ocorrên-
cia de uma ação de busca e salvamento ou a difusão de comunicados 
meteorológicos ou de avisos de temporal. ao conjunto da informação 
composto por anaV, informação meteorológica e informação saR, 
dá-se o nome de Informação de segurança marítima (msI). a msI é 
difundida por fonia, por NAVTEX e através do serviço safetynet. 

a anaVneT também disponibiliza a msI difundida via na-
VTEX na coluna “NAVTEX”, onde estão representadas as três estações 
que fazem a transmissão de msI a nível nacional. a consulta da msI 
encontra-se disponível em dois idiomas: português e inglês.

5.3. Avisos locais

sempre que existe, ou esteja previsto ocorrer, algum acontecimen-
to na área de jurisdição de um órgão da amn (capitanias dos Portos) 
ou das autoridades Portuárias (administrações Portuárias e Docapes-
ca), que deva ser do conhecimento de quem navega nessas áreas, as 
referidas autoridades emitem avisos à navegação Locais (anaV Lo-
cais), normalmente apenas designados por avisos Locais15. 

são as próprias autoridades marítima e Portuárias que introduzem 
os avisos Locais na anaVneT, permitindo a sua disponibilização e 
consulta de forma rápida e acessível, bastando para tal selecionar o por-
to pretendido.

6. OCEANOGRAFIA 

o conhecimento das condições físicas e hidrodinâmicas, que se 
fazem sentir ao longo da margem continental portuguesa, é de impor-

15 são exemplos de avisos Locais, emitidos pelas capitanias, os fechos, aberturas 
e condicionamentos de barras ou avisos informando que irá decorrer uma regata 
em determinados período e área.
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tância vital e de relevo para áreas tão distintas como a segurança marí-
tima, para a proteção do meio marinho e, consequentemente, gestão de 
riscos, contribuindo igualmente para edificar capacidades de previsão e, 
assim, antecipar situações de risco, recorrendo a modelos matemáticos 
e físicos de previsão operacional.

É neste contexto que o Ih tem estado empenhado na implemen-
tação de uma capacidade nacional de observação e monitorização do 
oceano, concorrendo para o conhecimento e para a compreensão dos 
processos oceânicos, com o objetivo final de auxiliar um vasto leque de 
ações no mar, de âmbito civil, como as atividades portuárias, a pesca e 
a aquicultura, a navegação comercial e de recreio, o turismo e a gestão 
de espaços costeiros, e de âmbito militar, como as operações militares 
e operações saR, ou ao nível da investigação e desenvolvimento em 
estudos de alterações climáticas.

6.1. Redes de monitorização - MONIZEE

as necessidades emergentes, ao nível do apoio ambiental às ope-
rações navais, devido à constante evolução tecnológica das plataformas 
operacionais da Marinha, bem como a existência de um parco sistema 
de monitorização para apoio à decisão no planeamento das ações, re-
velado aquando do incidente do petroleiro “Prestige”, em 2002, moti-
varam o IH a intensificar o desenvolvimento conceptual do programa 
monIZee16, destinado a promover a implantação de um sistema inte-
grado de monitorização ambiental da Zona económica exclusiva Por-
tuguesa, centrado num modelo de oceanografia operacional17.

Apesar do conceito MONIZEE ter surgido no final da década de 
90, é em 2003 que começa a ser desenvolvido e implementado de forma 
modular e com recurso a projetos de I&D, no qual o Ih tem participa-
do. atualmente, o Ih mantém em operação, no quadro deste sistema, 
um conjunto de redes de monitorização em tempo real e quasi-real, 
designadamente redes de monitorização in-situ, que medem diversos 

16 sistema Integrado de monitorização e Previsão operacional na Zona económica 
exclusiva nacional.

17 Oceanografia Operacional pode ser definida como a atividade de observação de 
parâmetros ambientais dos mares e oceanos, feita de uma forma sistemática e por 
longo período de tempo, bem como a sua rápida interpretação e disseminação.
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parâmetros oceanográficos e/ou meteorológicos no local onde os equi-
pamentos estão instalados, e redes de monitorização remota que medem 
parâmetros oceanográficos sem que os equipamentos estejam em con-
tacto direto com o meio, neste caso o oceano.

as redes de monitorização in-situ incluem: (1) a Rede de Boias 
multiparamétricas que regista, ao largo, parâmetros meteorológicos e 
oceanográficos, tais como o vento, a temperatura do ar, a pressão e a hu-
midade relativa, o perfil de corrente e a temperatura na coluna de água e 
a agitação marítima; (2) a Rede de Boias ondógrafo que regista, numa 
zona mais costeira, a agitação marítima e a temperatura da superfície da 
água do mar; (3) a Rede Maregráfica que mede as variações do nível da 
água do mar nos principais portos nacionais; e (4) a Rede meteorológi-
ca que regista o vento, a temperatura, a pressão e a humidade relativa 
em pontos relevantes ao longo da linha de costa. na monitorização re-
mota inclui-se a Rede de Radares costeiros que fazem o mapeamento 
da corrente superficial (Figura 19).

Figura 19 – Sistema MONIZEE implementado18.

o conjunto de dados recolhidos e posteriormente transmitidos pe-
las diversas redes de monitorização do sistema monIZee é usado para 
melhorar as previsões meteo/oceanográficas, funcionando como pontos 
de controlo e de validação. Uma peça fundamental nesta capacidade de 
previsão é o recurso a modelos com assimilação de dados, dotados da 

18 Boias ondógrafo do arquipélago dos açores, em colaboração com a Universidade 
dos açores; boias ondógrafo do arquipélago da madeira, em colaboração com a 
administração dos Portos da Região autónoma da madeira.
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possibilidade de integrar as observações in-situ para construir previsões 
melhoradas e consistentes com a evolução real do oceano.

o sistema monIZee constitui, assim, um reforço das infraes-
truturas nacionais permanentes vocacionadas para a monitorização do 
ambiente marinho e das zonas costeiras, bem como da capacidade de 
realizar a previsão das condições oceanográficas nessas áreas, posicio-
nando-se como uma ferramenta vital no estudo e gestão do ambiente 
marinho. Por outro lado, este programa está presente no esforço euro-
peu para a construção de uma capacidade de observação e previsão do 
atlântico norte, quer através da sua inserção em observatórios euro-
peus (caso da Infraestrutura comum europeia de Investigação para os 
observatórios costeiros – JeRIco), quer através do apoio declarado de 
entidades internacionais como o euroGoos (associação europeia para 
a constituição de uma capacidade global de oceanografia operacional).

6.2.  Previsão oceanográfica e apoio às operações militares  
- METOCMIL

a capacidade de previsão operacional foi implementada no Ih com 
o objetivo de dar apoio às atividades operacionais da marinha e da amn. 
as condições ambientais são fatores críticos para o sucesso de qualquer 
operação militar e o conhecimento atempado destas condições  é cru-
cial para as tomadas de decisão e avaliação dos riscos associados a estas 
operações. em 2012, o Ih deu início ao desenvolvimento da ferramenta 
meTocmIL, visando alargar o apoio ambiental prestado à componente 
operacional da marinha, integrando observações em tempo real da rede 
de monitorização monIZee, previsões numéricas das condições meteo-
-oceanográficas a diferentes escalas e produtos militares derivados e de 
apoio à decisão (e.g. Diagramas de Impacto de missão).

Diariamente, o Ih recebe os resultados de diferentes modelos me-
teorológicos, através de convénio com outros laboratórios nacionais 
e internacionais, e executa diferentes modelos numéricos de agitação 
marítima, que cobrem as escalas Global, Regional, Litoral e Portuária. 
como resultado, o Ih produz, numa base diária, previsões meToc de 
grande qualidade e rigor.

os diferentes parâmetros ambientais são combinados com o obje-
tivo de valorizar a informação disponibilizada e otimizar a capacidade 
de análise no âmbito das operações navais e marítimas. são exemplo 
destes produtos meteorológicos as previsões de vento e pressão à super-
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fície, da temperatura e humidade à superfície, da cobertura nublosa e da 
precipitação. Por sua vez, as previsões da agitação marítima são decom-
postas nas componentes de altura significativa, ondulação e vaga, para 
as quais são previstas as correspondentes alturas e direções (Figura 20).

Figura 20 – Direção e altura da agitação marítima.

o valor agregado desta informação ambiental permite, à ferramen-
ta meTocmIL, construir produtos para apoio às tomadas de decisão, 
com são exemplo os Diagramas de Impacto de missão. estes produtos 
são disponibilizados para diferentes escalas geográficas e adaptados a 
diversos tipos de operações navais, anfíbias, aéreas, terrestres, subma-
rinas e operações especiais, assim como no apoio à amn.

a disseminação de produtos meTocmIL é feita através de portal 
próprio, ou através do envio de informação por radiodifusão, sendo esta 
reconstruída a bordo com software desenvolvido no Ih, o meTocmIL 
Light View. este software é capaz de traçar cartas meToc e produzir 
diagramas de impacto de missão para os diferentes tipos de operações, a 
partir de mensagens encriptadas, utilizando para tal o protocolo acP127.

esta ferramenta foi, por sua vez, potenciada no desenvolvimento de 
produtos derivados, que o Ih coloca à disposição do público em geral, 
através do seu portal de internet, e que visam apoiar a economia nacional 
do mar (economia azul). são exemplo, os produtos da série “Qual é a tua 
onda?” que, a partir de previsões de alta resolução, permitem disponibi-
lizar informação ao público sobre o estado do mar na orla costeira por-
tuguesa (agitação marítima na costa, altura da onda na rebentação, maré, 
meteorologia costeira e temperatura da água) e servir de apoio à tomada 
de decisão nas diversas atividades profissionais (pesca ao largo e na costa 
e arte-xávega), desportivas (surf) e de lazer (náutica de recreio).
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7. GEOLOGIA MARINhA

A cartografia sedimentar dos fundos é, cada vez mais, e com 
graus de exigência crescentes, uma das tarefas básicas a realizar por 
qualquer estado que possua parte do seu território em domínio oceâ-
nico. a verdadeira natureza do fundo, seja determinada por métodos 
expeditos ou métodos indiretos ou deduzida simplesmente a partir de 
outras informações ambientais, pode, se não for realizada seriamente 
e com recursos a amostras reais, tornar inviável qualquer atividade 
ligada ao mar, seja ela de natureza económica ou de defesa.

7.1.  O Programa SEPLAT, o início do conhecimento do fun-
do marinho nacional

os primeiros trabalhos desenvolvidos sobre a cobertura sedimen-
tar da plataforma continental portuguesa foram publicados, entre 1913 
e 1941, pela Missão Hidrográfica da Costa de Portugal, do então Mi-
nistério da Marinha. Naqueles 28 anos foram publicadas oito folhas, 
que constituem a carta Litológica submarina e que mais não são do 
que um inventário dos fundos marinhos, com particular importância 
para a atividade piscatória nacional. esta iniciativa tornou Portugal 
num dos primeiros países, a nível mundial, que dispunham de um re-
conhecimento sedimentológico da sua plataforma continental, facto 
que é notável, tendo em atenção o desenvolvimento das ciências ma-
rinhas na altura e a importância dada ao mar para a economia do país. 

apesar do carácter inovador e pioneiro, os utilizadores destas 
primeiras cartas rapidamente se deram conta de algumas limitações, 
nomeadamente no que diz respeito às técnicas usadas na classifica-
ção dos sedimentos colhidos, as quais se revelaram ser pouco consis-
tentes e com incontornáveis deficiências. Como resultado das várias 
iniciativas de uniformização de metodologias, bem como do conhe-
cimento crescente da morfologia submarina e da evolução dos sis-
temas de aquisição de dados acústicos e de posicionamento (impul-
sionados pelo desenvolvimento tecnológico do período posterior à II 
Grande Guerra), estavam criadas as bases para o lançamento de um 
programa de cartografia sedimentar, assente na colheita sistemática 
de amostras representativas da natureza dos fundos marinhos, entre a 
linha de costa e a vertente continental superior. esta constatação viria 
a ser, nas duas décadas seguintes, motivo de um forte investimento 
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nacional fruto de uma conjuntura internacional altamente favorável. 
Conforme apontam Dias (1987) e Magalhães (2001) foram cruciais 
os seguintes eventos: 1) a realização da 3ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Direito do mar; 2) o início da realização de campanhas 
de prospeção petrolífera na plataforma continental portuguesa; 3) a 
realização das sondagens geológicas do projeto Deep Sea Drilling 
Project na montanha submarina de Vigo e no Banco do Gorringe 
com as implicações naturais na Teoria da Tectónica de Placas; 4) 
as colaborações de investigadores portugueses com estrangeiros, 
sobretudo franceses, que realizaram, na margem portuguesa a série 
de campanhas oceanográficas LUSITANIE; 5) a transferência, para 
a armada Portuguesa, do navio americano U.s.s. “Keller”, futuro 
n.R.P. “almeida carvalho”. 

e é com base nestas iniciativas que, no início dos anos 70 do 
século passado, nasce o Programa Sedimentos Superficiais da Pla-
taforma continental Portuguesa (SEPLAT)19, cuja coordenação, pela 
sua importância estratégica ao nível da Defesa, foi entregue ao Ih, 
criado recentemente (em 1960) para assegurar a realização de estudos 
sistemáticos relativos à hidrografia e oceanografia, incluindo a geolo-
gia submarina. 

comparativamente à carta Litológica submarina, o programa 
sePLaT traz grandes mudanças metodológicas, nomeadamente: 

•	a colheita de amostras reais do fundo do mar é feita segundo 
uma malha regular, recorrendo a colhedores específicos para o 
efeito e às mais modernas técnicas de posicionamento (Figura 
21 e Figura 22), identificando ainda as zonas rochosas, com a 
aplicação de métodos diretos ou indiretos de amostragem (Fi-
gura 23); 

•	Todas as amostras de sedimentos são analisadas tendo em vis-
ta a classificação granulométrica e a determinação do teor em 
carbonato de cálcio (parâmetros diretamente relacionados com 
o ambiente marinho), de acordo com um esquema classificativo 
próprio (Figura 24).

19 Programa de cartografia dos fundos marinhos, totalmente custeado pelo Estado 
Português, através do Ministério da Defesa Nacional. Após a edição da primeira 
série de cartas sedimentológicas, em 2010, este programa foi estendido à margem 
insular da madeira, adquirindo o nome de seDmaR (The sedimentary cover of 
the Portuguese margin).
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Figura 21 - Malha da amostragem de sedimentos num excerto 
da Folha SED2 (Espinho ao Cabo Mondego).

Figura 22 - Colhedores superficiais de sedimentos utilizados na colheita 
dos sedimentos superficiais: A) Colhedor VanVeen usado nas 

primeiras campanhas; B) Colhedor Smith-McIntyre, utilizado 
nas últimas campanhas e ainda em uso no IH.

Figura 23 - Métodos de identificação de zona rochosa: A) Fragmento 
de rocha, indício de afloramento rochoso; B) Perfil de reflexão 
sísmica (cobertura amarela corresponde à bacia sedimentar).
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Figura 24 - Esquema classificativo do Programa SEPLAT.

Considerando os pressupostos enunciados e tendo por finalidade a 
publicação de 8 folhas sedimentológicas à escala 1:150 000, a primeira 
amostra de sedimentos foi colhida em 21 de junho de 1974, ao largo de 
Vila Real de sto. antónio e a última em 12 de maio de 2005, na costa 
nova – aveiro, 31 anos depois. a última folha foi disponibilizada ao 
público em 2010.

ao longo de 36 anos, o Ih alocou a este programa uma equipa que, 
em média, era constituída por cinco elementos e que realizava todo o 
trabalho de planeamento, a preparação e a realização das campanhas, 
o armazenamento e o arquivo das amostras, o trabalho laboratorial, a 
análise e a classificação das amostras e a sua representação cartográfica. 
Na fase de trabalho de campo, este grupo pôde com a colaboração das 
guarnições dos navios hidro-oceanográficos (“Almeida Carvalho”, “D. 
Jeremias”, “andrómeda” e “auriga”), e ainda de diversas embarcações 
adaptadas para os trabalhos costeiros,  realizar as 119 campanhas. o tra-
balho laboratorial manteve em funcionamento contínuo o Laboratório 
de sedimentologia.

Adicionalmente à cartografia sedimentar, o programa acumulou 
uma riqueza extraordinária ao nível da informação do fundo marinho. 
No total foram colhidas, georreferenciadas e analisadas, 12 789 amos-
tras de sedimentos que, para além do processamento específico inerente 
ao Programa SEPLAT, têm sido partilhadas, ao longo de três décadas e 
meia, com outras instituições de investigação, essencialmente universi-
dades, no âmbito de projetos de investigação desenvolvidos na margem 
portuguesa e em ações de formação avançada (mais de 15 teses de mes-
trados e doutoramentos). 

atualmente não há nenhum projeto de caracterização ambiental 
ou de ocupação do subsolo marinho costeiro que não contenha a infor-
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mação sedimentológica do programa sePLaT e os metadados deste 
programa estão já inseridos em diversas bases de dados e programas 
europeus de cartografia dos ambientes marinhos.

7.2. A nova cartografia sedimentar

Por todas as razões apontadas, o Programa sePLaT é um programa 
estratégico para a marinha e para o País, que está longe de poder ser dado 
como concluído. Totalmente abrangido na missão do Ih, este programa 
ilustra bem o contributo deste Instituto para o desenvolvimento sustentá-
vel de Portugal e da necessidade em estender o conhecimento adquirido a 
outras áreas de interesse nacional. Este desígnio levou a que, no final de 
2013 fosse lançado o programa seDmaR (acrónimo de the sedimentary 
cover of the Portuguese margin) para o arquipélago da madeira.

De acordo com a proposta apresentada, o programa prevê a publica-
ção de 3 folhas sedimentológicas (Figura 25), nas zonas envolventes às 
ilhas: Folha seD madeira/Desertas, Folha seD Porto santo e Folha seD 
selvagens.

Figura 25 - Representação da área coberta pelo Programa SEDMAR. 
Serão produzidas 3 folhas, representadas a verde.

Um dos grandes problemas do mapeamento dos fundos marinhos 
relaciona-se com o esforço despendido na aquisição de dados no mar, 
esforço esse que é função do rigor e do pormenor dos produtos finais. 
Tendo em consideração a experiência alcançada durante as várias dé-
cadas em que decorreu o Programa sePLaT e o avanço, desde então, 
na tecnologia dos sistemas de caracterização morfológica, a abordagem 
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adotada para este novo programa evoluiu bastante relativamente ao 
anterior, privilegiando-se a abordagem multidisciplinar, com a com-
binação adequada dos vários métodos de aquisição de dados indire-
tos (acústicos e geofísicos) com a amostragem sedimentar direcionada 
para os locais representativos dos vários sistemas sedimentares mari-
nhos. 

De facto, a utilização, cada vez mais em rotina, dos sondadores 
multifeixe veio revolucionar os levantamentos hidrográficos e geoló-
gicos realizados pelo Ih, no âmbito dos seus projetos e programas de 
cartografia. Com o mesmo esforço de sondagem, os dados adquiridos 
para a mesma área do fundo marinho apresentam uma densidade de 
informação muito superior, o que permite melhorar a qualidade e o 
rigor da representação cartográfica e apresentar outro tipo de produtos. 
outra inovação introduzida por esse género de sondadores acústicos, e 
que tem vindo a ser desenvolvida e explorada, é a possibilidade de ex-
plorar os parâmetros do sinal refletido no fundo (retrorrefletividade) e 
aplicá-los no mapeamento de diferentes tipos de fundo. esta possibili-
dade trouxe um ganho evidente no rigor com que se definem os limites 
entre os diferentes tipos de fundo, sejam eles rochosos ou sedimenta-
res, bem como no número de amostras de sedimentos que é necessário 
colher e analisar.

no caso concreto da margem do arquipélago da madeira, a in-
terpretação prévia dos dados adquiridos pelos sistemas multifeixe, 
vai permitir retirar informações sobre a geomorfologia e a natureza 
do fundo, diferenciando as zonas de rocha das zonas de cobertura se-
dimentar, os processos dinâmicos que afetam a cobertura sedimentar 
(pelo reconhecimento de estruturas superficiais), bem como outros as-
petos que condicionam a natureza e a distribuição dos depósitos sedi-
mentares. Com base nesta avaliação prévia, foram identificados locais 
representativos dos vários ambientes sedimentares, onde será concen-
trado o trabalho de amostragem sedimentar, tendo em vista a aquisição 
de amostras reais da cobertura sedimentar. 

Lançadas estas bases, foram efetuadas duas campanhas ao largo 
da Ilha da madeira e estão já planeadas duas campanhas de aquisição 
de dados geológicos, a realizar na zona das Ilhas selvagens. o proces-
samento de toda a informação permitirá não só cumprir com os objeti-
vos do programa seDmaR, como continuar a desenvolver e a robus-
tecer esta metodologia de caracterização remota do fundo do mar.
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8. QUÍMICA MARINhA

Devido ao tráfego marítimo intenso, a costa portuguesa está su-
jeita diariamente a uma elevada probabilidade de ocorrência de inci-
dentes, incluindo derrames por hidrocarbonetos (produtos petrolífe-
ros). este tipo de incidente acarreta não só impactes para o ambien-
te e para a saúde pública, que poderão persistir por longos períodos 
temporais, como também grandes constrangimentos socioeconómicos 
associados ao seu combate e mitigação. 

com as suas capacidades laboratoriais, o Ih desenvolve atividades 
de apoio à marinha e à amn no âmbito da poluição do meio marinho, 
efetuando estudos de caracterização e monitorização de parâmetros físi-
co-químicos, para uma avaliação da sua qualidade ambiental, e dando pa-
receres sobre a identificação e origem de determinada contaminação de-
tetada. Para tal estão implementadas metodologias analíticas, apropriadas 
e validadas para diferentes tipos de amostras: água, sedimento e biota.

os métodos normalizados, desenvolvidos geralmente para amos-
tras não salinas, não se mostram adequados para aplicação direta ao 
meio marinho, devido à presença de sais inorgânicos e outros interfe-
rentes em concentrações elevadas. Tal obriga ao desenvolvimento de 
métodos, que têm de ser devidamente estudados e avaliados antes de se-
rem aplicados em rotina. É este o caso dos métodos de ensaio em uso no 
Laboratório de Química marinha do Ih, que se encontram devidamente 
adaptados para a matriz salina e que são, portanto, métodos internos.

associado ao trabalho de desenvolvimento dos métodos adequa-
dos à especificidade do trabalho no ambiente marinho, é de impor-
tância fundamental que estes sejam reconhecidos externamente como 
produzindo resultados com elevados níveis de qualidade. assim, o 
Ih procurou – e obteve – este reconhecimento, submetendo-se a um 
processo de acreditação laboratorial segundo a norma nP en Iso/
Iec1702520 de modo a que fosse avaliada e reconhecida, a nível na-
cional e internacional, a sua competência técnica para realizar ensaios 
na matriz salina. Para tal foram efetuados estudos adicionais de va-
lidação, essencialmente ao nível do controlo estatístico, demonstrada 
a competência técnica dos seus colaboradores e criada uma rotina de 
utilização de critérios internos de controlo de qualidade (execução de 

20 Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos gerais de competência para 
laboratórios de ensaio e calibração.
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duplicados, padrões de controlo e a utilização de materiais de referência 
certificados) de modo a garantir a qualidade nos resultados obtidos.

Também relacionada com o processo de acreditação laboratorial, 
a participação em ensaios interlaboratoriais é uma outra ferramenta, 
neste caso de controlo de qualidade externo, utilizada para avaliar 
a exatidão associada aos resultados obtidos. sendo a qualidade dos 
resultados, desde sempre, uma preocupação do Ih, este participa nos 
ensaios interlaboratoriais do projeto QUasImeme (Quality Assu-
rance of Information from Marine Environmental Monitoring in Eu-
rope) desde o seu início, em 1993. este projeto tem como principal 
objetivo contribuir para melhorar e validar a qualidade analítica dos 
resultados referentes a contaminantes químicos no ambiente marinho 
pelos vários laboratórios europeus que trabalham nesta área. 

8.1. Identificação da origem de derrames por hidrocarbonetos

Atualmente, o IH é um dos órgãos nacionais com competência re-
conhecida para efetuar análises químicas a amostras de produtos po-
luentes21. apesar de o Ih ter capacidade para dar resposta a um leque 
extenso de análises físico-química em produtos poluentes, são os hidro-
carbonetos que têm merecido mais atenção.

Por forma a auxiliar os processos judiciais, são efetuadas recolhas de 
amostras na zona contaminada e nas fontes que se consideram suspeitas 
da origem do incidente sujeitando-as a análise química por forma a veri-
ficar a identidade dos produtos e a correlacioná-las. Os resultados dessas 
análises, comumente designadas no Ih por peritagens, poderão servir, 
posteriormente, de elemento prova em processos de ilícitos de poluição.

o Ih conta já com um longo historial de apoio à amn no âmbito 
da execução de peritagens. Cada processo deverá conter três tipos de 
amostras, categorizados quanto à sua proveniência, que são necessárias 
para provar a existência de contaminação e identificar a sua fonte, sen-
do elas: a amostra da contaminação, que deverá ser recolhida na zona 
contaminada; a amostra testemunho, que deverá ser colhida na fonte 
suspeita, e a amostra de referência, que deverá ser colhida numa zona 

21 contemplado no nº 2 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 235/2000 de 26 de setembro, 
que estabelece o regime das contraordenações no âmbito da poluição do meio 
marinho nos espaços marítimos sob jurisdição nacional.
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isenta da contaminação, na proximidade da zona contaminada, que re-
presentará a situação de referência antes do incidente (Figura 26). Estas 
análises permitem determinar a “impressão digital” de cada amostra, ou 
seja, a composição química relativa de determinadas substâncias, que 
é característica do tipo e origem do produto petrolífero. o estabeleci-
mento do nível de correlação entre as “impressões digitais” da amostra 
da contaminação e da amostra testemunho permite averiguar o respon-
sável pelo incidente enquanto a comparação entre as “impressões digi-
tais” da amostra da contaminação e da amostra de referência possibilita 
provar a existência de contaminação. 

Figura 26 – Amostras da contaminação (I e II) e amostra 
de referência de um processo de peritagem.

ao longo dos últimos anos, o Ih tem vindo a otimizar a metodolo-
gia destinada às peritagens, acompanhando a evolução tecnológica ao 
nível da instrumentação analítica e dos guias internacionais.

atualmente a metodologia implementada conta apenas com a apli-
cação da cromatografia gasosa com deteção por espetrometria de massa 
(GC-MSD), que permite traçar os perfis cromatográficos das amostras, 
identificando um leque alargado de componentes orgânicos.

Todo o processo tem sido otimizado no que respeita a condições ins-
trumentais de análise e tratamento de dados, aproximando-o da metodo-
logia nordtest (Methodology for Oil Spill Identification)22, reconhecida e 
aplicável pela maioria dos países europeus e desenvolvida para dar res-
posta às exigências do Comité Europeu de Normalização. No entanto, a 
metodologia ainda apresentava algumas limitações ao nível da análise de 
produtos refinados leves e médios. Para colmatar esta limitação, o número 

22 Faksness et al., 2002 e Dailing e Faksness, 2002.
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de parâmetros a analisar foi aumentado de 130 para 155. Para além da ha-
bitual comparação de cromatogramas, os dados analíticos são empregues 
na elaboração de perfis de concentração relativa de determinadas classes 
de compostos, no cálculo de razões de envelhecimento, que possibilitam 
a avaliação do nível de degradação das amostras, e na determinação e 
análise da correlação de razões de diagnóstico, utilizadas geralmente para 
caracterizar e diferenciar a origem de crudes e o tipo de derivados.

ao longo do procedimento de avaliação de resultados deverão ser 
cumpridos determinados critérios pré-estabelecidos que nos irão condu-
zir à conclusão final do processo, sendo que esta é reportada sob uma 
de quatro formas, para cada par de amostras “amostra da contaminação 
– Amostra testemunho”: correspondência positiva entre amostras; cor-
respondência provável entre amostras; correspondência negativa entre 
amostras; e processo inconclusivo. 

em maio de 2015, a metodologia foi avaliada através de um ensaio 
de aptidão elaborado com recurso ao exercício “anÉmona” de com-
bate à poluição no mar, tendo sido sujeitas a análise química, segundo 
a metodologia vigente, duas amostras da contaminação (I e II), quatro 
amostras testemunho de fonte suspeita (a, B, c e D) e uma amostra de 
referência. Na Figura 27 podem ser observados os cromatogramas de 
corrente iónica total obtidos para todas as amostras do ensaio que, numa 
análise prévia, se verificaram semelhanças entre os produtos representa-
dos pelas amostras da contaminação I e testemunho B e pelas amostras da 
contaminação II e testemunho D.

Figura 27 – Cromatogramas de corrente iónica total de todas as 
amostras do Ensaio de Aptidão resultantes do “ANÉMONA 2015”.
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Este ensaio de aptidão permitiu verificar o desempenho da meto-
dologia e o poder que esta demonstra na capacidade de diferenciar e 
correlacionar distintos tipos de amostras. embora não sendo este ain-
da um ensaio acreditado, a metodologia caminha a passos largos nesse 
sentido, o que trará um reconhecimento acrescido comparativamente 
com as demais entidades com competências nesta área.

9.  INFRAESTRUTURA DE DADOS GEOESPACIAIS 
SOBRE O AMBIENTE MARINhO

o Ih, pelo seu amplo leque de atividades que realiza, é deten-
tor de um considerável volume de dados sobre o mar (hidrografia, 
oceanografia física, geofísica, geologia e química marinha). Com o 
objetivo de garantir a gestão, o armazenamento e a reutilização destes 
dados, o IH iniciou, em 1998, o desenvolvimento de um sistema de 
informação geográfica sobre o ambiente marinho (SIGAMAR). Este 
sistema foi evoluindo, ao longo dos anos, no seu conceito, e passou a 
ser o núcleo central para a Infraestrutura de Dados Técnico-Científi-
cos do oceano (IDamaR). 

A filosofia de desenvolvimento e de implementação da IDAMAR 
segue as especificações que estão preconizadas na diretiva INSPIRE23 
e no projeto europeu seaDaTaneT/emoDneT24, no qual o Ih é 
um dos membros do consórcio de trabalho nas vertentes hidrografia, 
oceanografia física e química marinha.

A Figura 28 ilustra, de uma forma simples, os componentes da 
IDamaR. estes incluem bases de dados, política de dados, motores 
de metadados, recursos humanos especializados, formação, softwa-
re, hardware, produtos autónomos, catálogos de dados, serviços de 
dados, produtos de informação on-line e uma infraestrutura de comu-
nicações.

23 Diretiva 2007/2/ec do Parlamento europeu e do conselho de 14 de março de 2007, 
que estabelece a criação da Infraestrutura Europeia de Informação Geográfica. Esta 
diretiva obriga os estados membros a gerirem e a disponibilizarem os dados e os 
serviços de informação geográfica de acordo com princípios e regras comuns (e.g. 
metadados, interoperabilidade dos conjuntos e serviços de dados, serviços de rede, 
princípios de acesso e partilha de dados).

24  Infraestrutura e Rede europeia de observação e Dados marinhos.
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o público-alvo desta infraestrutura é, primariamente, o Ih, na 
sua componente técnico-científica e de apoio aos projetos de I&D, e a 
marinha, no apoio às operações navais, mas também, de um modo mais 
abrangente, o público em geral.

Figura 28 – Infraestrutura de dados geoespaciais 
sobre o ambiente marinho do Ih.

a difusão dos dados é feita essencialmente através de portais de 
Internet, que referenciam os serviços de metadados e de catálogos de 
dados, incluindo dados em tempo quase-real. o portal www.hidrogra-
fico.pt permite consultar serviços de dados e páginas de Internet com 
cariz geográfico, que podem ser exploradas de modo interativo pelos 
diversos utilizadores. Dos catálogos produzidos, de salientar, para os 
navegantes, o catálogo com a cobertura mundial das cartas eletrónicas 
de navegação (http://websig.hidrografico.pt/website/icenc/viewer.htm).

Para além dos catálogos, são criados serviços de produtos de 
carácter técnico-científico e militar. Os de carácter técnico-científico 
dão resposta a necessidades de projetos de investigação em que o Ih 
se envolve e que cada vez mais carecem de divulgação pública, via 
exploração de um ambiente geográfico, enquanto os produtos de cariz 
militar (e.g. ferramenta meTocmIL), de utilização restrita, preten-
dem, de uma forma interativa e segura, apoiar a tomada de decisão nas 
operações militares e da autoridade marítima.

a IDamaR é, pois, mais um instrumento do Ih na sua missão 
de estudo e conhecimento do mar. a multidisciplinaridade das áreas 
científicas ligadas à investigação do meio marinho é complementada 
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com uma eficiente e eficaz gestão da informação, avaliada pelo seu 
património de dados geoespaciais e que poderão ser reutilizados para 
criar produtos e serviços para dar resposta a necessidades operacionais 
de cariz militar, económico ou científico.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além das funções eminentemente militares, o Ih, enquanto 
Laboratório do estado, cumpre uma importante vertente de apoio à 
comunidade científica nas áreas das ciências e tecnologias do mar. 

De acordo com a estratégia nacional para o mar (enm 2013-
2020), a agenda dos programas de I&D deve pressupor o investi-
mento em recursos humanos qualificados e em infraestruturas de 
ciência e tecnologia ligadas aos mares e oceanos, bem como, a oti-
mização dos recursos existentes, o fomento e reforço da cooperação, 
a partilha de meios entre instituições nacionais e a participação ativa 
e devidamente enquadrada nas redes internacionais. É sob esta égide 
que o Ih gere a sua participação em projetos de I&D, nacionais e 
internacionais. a participação nos diferentes projetos garante a par-
tilha de conhecimento e de metodologias com outras instituições 
permitindo ao seu quadro técnico estar sempre na linha da frente. os 
financiamentos, que daí advêm, são também um garante não só da 
manutenção dos sistemas existentes, como também uma oportunida-
de para a sua expansão. na maioria dos casos, as atividades e tarefas 
aí desenvolvidas são incubadoras de produtos que depois se tornam 
operacionais, tais como o produto “meTocmIL” e o “Qual é a tua 
Onda?”. O primeiro teve a sua génese no projeto BLUE EYE e o 
segundo foi resultado da integração dos dados obtidos pelas redes 
permanentes de observação com os que passaram a ser obtidos pelas 
infraestruturas dos projetos monIcan, RaIa e sImoc, apenas 
para enumerar alguns.

Por outro lado, os diversos projetos de I&D, desenvolvidos ao 
longo dos anos pelo IH, permitiram edificar capacidades que já por 
diversas vezes foram aplicadas em missões que contribuíram para o 
apoio ao desenvolvimento e bem-estar, quer ao nível da marinha, quer 
das populações em geral. em situações de catástrofes, como as chuvas 
torrenciais e aluvião, em 2010, na ilha da madeira, o afundamento 
do navio Petroleiro Prestige, em 2002, ao largo da costa da Galiza 
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ou a queda da ponte hintze-Ribeiro, em entre-os-Rios, em 2001, foi 
visível a adequação das capacidades técnicas e operacionais do Ih no 
apoio às operações.

A previsão das condições meteorológicas e oceanográficas são 
um tipo de informação fundamental no apoio à segurança das ativida-
des marítimas, da navegação em geral e das operações militares em 
particular. só uma rede de observação e monitorização do mar, em 
tempo real e em permanência, aliado ao vasto fólio cartográfico, tor-
nam possível ao Ih a aquisição de um tão alargado conjunto de dados 
(desde batimetria, agitação marítima, marés, correntes, temperatura 
da água, etc.) que, por sua vez, permitem a validação e a melhoria dos 
modelos de previsão corridos diariamente no Ih. os resultados destes 
modelos só farão sentido se forem produzidos com rigor e com uma 
antecedência tal que permita uma tomada de decisão em tempo, mini-
mizando os riscos, otimizando recursos e contribuindo para o sucesso 
das missões. 

Integrado nas missões de interesse público, consagrado às Forças 
armadas, nomeadamente no apoio ao desenvolvimento sustentado e à 
melhoria da qualidade de vida das populações, o Ih pretende continuar 
a trabalhar para aumentar o conhecimento sobre o mar e para a proteção 
do meio marinho, contribuindo, assim, para ao uso do mar em seguran-
ça e para o desenvolvimento económico e científico do país.
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RESUMO

a governação das tecnologias da 
informação, driver do processo 
de inovação de base tecnológica, 
tem contribuído de forma de-
terminante para a sobrevivência 
das organizações potenciando a 
mudança e garantindo uma per-
manente adaptação à dinâmica do 
meio externo. o reconhecimento 
do recurso informação na marinha 
tem potenciado a transformação e 
diferenciação da organização que, 
por via da definição e estabeleci-
mento de uma estratégia inovado-
ra, tem sabido identificar oportu-
nidades e prosseguir a adaptação 
ao ambiente externo e à melhoria 
de desempenho interno, colocando 
a organização numa posição de 
superior eficiência dos processos 
chave e de suporte, com impacto 
direto na eficácia da Missão. 

ABSTRACT

The governance of information 
technology, thought as the base 
of the technological innovation 
process, has contributed determi-
nately for the survival of organiza-
tions and permanently stimulates 
transformation and adaptation to 
the dynamics of external environ-
ment. The acknowledgement of 
the information resource in the 
Portuguese Navy has improved 
the impetus of organizational 
transformation and differentiation 
that, supported by an established 
innovative strategy, contributed 
for the identification of opportuni-
ties and to carry on a permanent 
adaptation to the external envi-
ronment and the enhancement of 
internal performance, positioning 
the organization on a stage of 
superior efficiency of key and sup-
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A evidência da inovação no incre-
mento do uso da tecnologia, na 
disponibilidade da informação e 
na potenciação do conhecimento 
e da decisão informada, é expres-
sa através da apresentação de um 
conjunto de exemplos de produtos 
e serviços associados aos proces-
sos da cadeia de valor do sector 
das Tecnologias da Informação.

PALAVRAS-ChAVE: 

estratégia; Inovação; Tecnologia; 
Informação; comunicações

port processes with direct impact 
on mission efficacy.
Innovation as a key driver on the 
increment of technology use, in-
formation availability, knowledge 
potentiation and informed deci-
sions, is expressed through a set of 
products and services linked to the 
processes within the information 
technologies sector’s value chain. 

KEy WORDS:

Strategy; Innovation; Technology; 
Information; Communications
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PREâMBULO

a comissão de Redação dos Anais do Clube Militar Naval lan-
çou o desafio à Superintendência das Tecnologias da Informação 
(sTI) para a elaboração de um artigo sobre a inovação no contexto 
das Tecnologias de Informação e Comunicações. Desafio aceite, im-
portava dar corpo ao mesmo. Para tal era necessária a contribuição de 
quem no terreno tem vindo a dar continuidade, através do seu traba-
lho, à transformação de ideias em produtos e serviços inovadores na 
marinha, tirando partido da (r)evolução tecnológica nesta área. neste 
contexto e tendo em conta que a inovação constitui um driver que 
integra o próprio aDn da sTI, e é intrínseca e sempre presente no 
processo evolutivo das diferentes áreas de competência e de respon-
sabilidade deste sector, e sendo esta uma área bastante abrangente 
e diversificada, optou-se por solicitar a colaboração da Direção de 
análise e Gestão da Informação e da Direção de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicações que corresponderam positivamente ao desafio 
que lhes foi colocado.

1. INTRODUÇÃO

as sociedades e organizações evoluem e prosperam devido a 
momentos inspiradores das pessoas que as constituem. Ideias revo-
lucionárias marcam a história do ser humano, colocando a inovação 
como um dos fatores predominantes para a transformação e melhoria 
da sociedade.

momentos marcantes da humanidade deveram-se em grande 
parte à procura e obtenção de recursos considerados valiosos. Re-
cursos naturais ou produtos transformados fizeram prosperar nações 
e conflitos pela sua obtenção também as fizeram definhar ou desa-
parecer. apesar de ainda ser frequente referenciarem-se os recursos 
de uma organização com base nas dimensões material, financeira e 
humana, há muito tempo que nações, sociedades e organizações re-
conhecem a informação como um recurso relevante. 

o reconhecimento da informação na marinha como um recurso 
crítico imprescindível à potenciação, transformação e diferenciação 
da organização, colocado a par dos restantes recursos tradicionais, 
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ganha enquadramento organizacional com a criação da superinten-
dência das Tecnologias da Informação (STI)1.

as Tecnologias da Informação (TI), que compreendem as Tecno-
logias de Informação e comunicação (TIc), as comunicações e siste-
mas de Informação (csI), a análise, Gestão e arquivo da Informação, 
suportam os processos organizacionais e, nesse contexto, constituem-
-se como um elemento crítico para o cumprimento da missão da ma-
rinha. neste contexto a transversalidade dos recursos informacionais 
determina a sua relevância para a organização. De salientar ainda o 
papel potenciador das TI enquanto driver do processo de inovação de 
base tecnológica, reconhecido como determinante para a sobrevivên-
cia das organizações na medida em que potencia a mudança e garante 
uma permanente adaptação à dinâmica do meio externo. 

De um modo geral, as organizações pensam a estratégia com o 
enfoque na sobrevivência ou no seu posicionamento externo. A defi-
nição e o estabelecimento de uma estratégia inovadora, colocam uma 
organização como a Marinha numa posição de beneficiar de uma ele-
vada eficiência dos processos com impacto direto na eficácia no cum-
primento da missão.

A evidência do incremento do uso da tecnologia, da disponibili-
dade da informação e da potenciação do conhecimento e da decisão 
informada que decorre do já enunciado processo de inovação, enqua-
dra os diferentes exemplos expressos neste artigo à luz do seu contri-
buto para modernizar, flexibilizar e agilizar a organização, melhoran-
do a sua capacidade adaptativa, de reação e resiliência.

a organização do artigo segue a estrutura de processos da ca-
deia de valor do sector das TI – otimização e Desmaterialização de 
Processos (DP), análise da Informação (aI), Gestão da Informação 
(GI), sistemas de Informação (sI), Infraestrutura Tecnológica (Ie) e 
segurança da Informação (segI), evidenciando os produtos e servi-
ços que, no quadro de uma articulada arquitetura organizacional, têm 
contribuído para a modernização, adaptação e transformação orga-
nizacional por via do aumento da eficiência dos processos chave e 
de suporte da cadeia de valor da marinha, contribuindo assim para a 
eficácia da ação no mar.

1 Lei Orgânica da Marinha (LOMAR). Decreto-lei nº 185/2014 de 29 de dezembro.
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2.  OTIMIZAçãO E DESMATERIALIZAçãO 
DE PROCESSOS

em sintonia com a Política do estado, e particularmente da De-
fesa nacional2, a marinha, através da sTI, num continuado esforço de 
racionalização e de incremento da eficiência da ação, tem procedido ao 
levantamento rigoroso de processos visando a sua otimização e automa-
tização, no sentido de libertar as pessoas para as tarefas mais importan-
tes e de valor acrescentado para a organização.

As orientações acima referidas têm correspondência no objetivo 
estratégico de "Aperfeiçoar a eficiência nos processos e na gestão de 
recursos", presente na Diretiva de Planeamento da marinha de 2017, 
em linha com o objetivo estratégico de “melhorar a estrutura organi-
zacional e os processos na marinha”, enunciado nos ciclos estratégi-
cos anteriores, na Diretiva de Planeamento da marinha de 2014 e na 
Diretiva de Política naval de 2011.

Além disso, a STI deve identificar e descrever a Arquitetura Or-
ganizacional (Enterprise Architecture – ea), com os diversos níveis 
de “negócio”, informacional, aplicacional e tecnológico, o que vai de 
encontro à medida 3 do PGe, “arquitetura, normas e guidelines de tec-
nologias e sistemas de informação”.

assim, os objetivos estratégicos aprovados para a sTI no ciclo em 
curso, incluem, em alinhamento com a estratégia da marinha, o objeti-
vo de “Desenvolver a arquitetura de referência das TI e a desmateriali-
zação dos processos organizacionais”.

Neste enquadramento, têm sido levadas a cabo diversas iniciativas 
ligadas à edificação de portais colaborativos, com diferentes níveis de 
impacto na automatização e desmaterialização dos processos relaciona-
dos. são exemplos deste esforço, as aplicações «Lições aprendidas», 

2 a Rcm 26/2013 (Defesa 2020) e o Plano de ação sectorial (Pas) produzidos 
em resposta à Resolução do conselho de ministros n.º 12/2012, “Plano Global 
estratégico de Racionalização e Redução de custos com as TIc na administração 
Pública” (PGe), designadamente da sua medida 14, “Racionalização das TIc e 
modernização administrativa dentro dos organismos públicos”, objetiva “…a des-
materialização de processos e procedimentos internos (precedida, obrigatoriamen-
te, de um esforço de reengenharia e simplificação) …” e, logo, a preferência de 
utilização de canais eletrónicos que possam embeber a burocracia na tecnologia.
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«ordem Única do Pessoal», «Processos de Justiça», «pós-Rc», «Ques-
tionários online» e «secretaria Virtual».

Lições Aprendidas

a aplicação “Lições aprendidas”, desenvolvida de acordo com a 
doutrina vigente, visa a desmaterialização do registo de observações 
na área operacional da marinha, a sua validação, análise e aprovação 
como Lições Identificadas e, o controlo da respetiva implementação e 
salvaguarda como Lições aprendidas.

Esta foi a primeira aplicação edificada na Marinha com recurso à 
integração dos serviços da plataforma SharePoint e do Nintex Workflow 
para implementação dos fluxos de trabalho, com dados residentes num 
sistema de gestão de bases de dados não dependente do SharePoint.

Ordem Única do Pessoal

no contexto da reorganização da Direção de Pessoal (DP),em 
2013, foi desenvolvida com recurso à plataforma SharePoint a apli-
cação “ordem Única do Pessoal”, permitindo à DP a instanciação das 
ordens da Direção de Pessoal (oP) e dos respetivos conteúdos de modo 
colaborativo, com uma cadeia de autorizações gerida na aplicação e que 
culmina com a publicação diária da oP.

Processos de Justiça

a aplicação “Processos de Justiça” veio responder à necessidade 
da Direção de Justiça (DJ) de administrar os processos de justiça, nas 
suas várias etapas, desde a abertura pelo Oficial Instrutor até ao seu 
encerramento. O processo é espoletado pela nomeação do Oficial Ins-
trutor, com a geração do Número Único de Identificação do Processo 
militar (nUIPm). a aplicação permite o registo de transição de estados 
de cada processo de justiça ao longo do seu ciclo de vida. em conse-
quência da transição para cada novo estado, as permissões de acesso ao 
processo são atribuídas em conformidade e de modo automático à DJ, 
ao Oficial Instrutor e ao Comando da Unidade.

A aplicação notifica a DJ, através de mensagens de correio ele-
trónico e em condições pré-determinadas, sempre que ocorram altera-
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ções em algum dos processos, assim como o Oficial Instrutor quando se 
aproxima o final do prazo para finalização do processo de justiça.

com base neste acompanhamento dos processos de justiça, são 
produzidos relatórios estatísticos e é possibilitada a exportação de da-
dos para tratamento estatístico autónomo, incluindo os dados destina-
dos ao anuário estatístico da marinha.

Pós- regime de contrato (pós-RC)

a plataforma “pós-Rc”, resultante de um projeto intersectorial, envol-
vendo o Gabinete do almirante chefe do estado-maior da armada e as su-
perintendências do Pessoal e das Tecnologias de Informação, tem em vista 
promover a integração no mercado de trabalho dos militares do Regime de 
contrato (Rc) e de Voluntariado (RV) após cessação do vínculo contratual 
com a Marinha, mediante a promoção e divulgação das suas qualificações3.

a plataforma, integrada no Portal da marinha na Internet (Pma-
RINTER), permite a empresas protocoladas a pesquisa de perfis pessoais 
e profissionais de militares do RC e do RV, ou contactá-los diretamente, 
através de mensagem de correio eletrónico. aos militares permite auto-
rizar que os seus dados pessoais e profissionais sejam visualizados pelas 
empresas, dar a conhecer o seu currículo e referenciar eventuais expe-
riências profissionais com as empresas presentes na plataforma, descre-
vendo as principais funções que desempenha ou desempenhou, manten-
do visibilidade sobre o número de consultas efetuadas pelas empresas ao 
seu perfil, bem como sobre o número de contactos relacionados.

Questionários Online

a aplicação “Questionários online” foi concebida para responder 
a uma necessidade premente do observatório da Qualidade da Forma-
ção (oQF) no âmbito da Direção de Formação (DF), relacionada com 
a distribuição e recolha de dados relativos a questionários diversos – 
avaliação externa da formação e das entidades formadoras, avaliação de 
estágios e de Inspeções Técnicas na área da Formação (ITaF) – bem 
como para eliminar a necessidade de construção de miniaplicações para 

3 nos termos do Despacho do almirante chefe do estado-maior da armada (cema), 
n.º 23/15, de 30 de julho.
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gestão de questionários específicos, como os da gestão de carreiras, 
entre outros.

este serviço baseia-se numa estrutura genérica dos componentes 
dos questionários, permitindo instanciar qualquer questionário conhe-
cido e automatizar o envio aos destinatários, notificando-os através de 
mensagem de correio eletrónico e efetuando o controlo das respostas 
recebidas, mantendo, ou não, o anonimato das respostas em todos os 
relatórios, conforme for definido no próprio questionário. Finalmente, 
permite a execução de estatísticas básicas ou a extração de dados para 
tratamento estatístico mais complexo.

esta aplicação tem sofrido uma evolução constante, sendo espe-
cialmente relevante o próximo passo, correspondente à integração total 
com o processo de “avaliação da Qualidade da Formação”, adiante des-
crito no âmbito da secretaria Virtual.

Secretaria Virtual

O projeto “Secretaria Virtual”, em fase final de desenvolvimento 
e testes, é inovador na desmaterialização total de alguns processos da 
área da gestão de recursos humanos, respeitando os normativos em vi-
gor. Desenvolvido com base na tecnologia SharePoint, recorre a fluxos 
de trabalho implementados na tecnologia Nintex Workflow e ao uso de 
certificados digitais qualificados (assinaturas eletrónicas), permitindo 
eliminar, no contexto de cada um desses processos, a circulação de pa-
pel no interior da marinha e da autoridade marítima nacional (amn) e 
aumentar significativamente a celeridade e a transparência dos mesmos. 
Foi concebido para possibilitar a implementação de serviços adminis-
trativos partilhados e garantir o desacoplamento da base de dados do 
Pessoal, recorrendo ao uso intensivo de webservices4 para consulta e 
atualização de dados no sistema Integrado de Informação de Pessoal 
(sIIP), prevendo assim a evolução para a utilização da futura plata-
forma de gestão de Recursos humanos e Vencimentos do sistema de 
Informação de Gestão da Defesa nacional (sIGDn-RhV).  

4 Web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação 
entre aplicações diferentes. com esta tecnologia é possível que novas aplicações 
possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em 
plataformas diferentes sejam compatíveis.
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no âmbito deste projeto, estão incluídos: o processo “alardo” para 
consulta e atualização de dados pessoais, correspondendo a uma melho-
ria importante na relação dos militares, militarizados e civis da marinha 
e da amn com os respetivos Órgãos Gestores de Pessoal (oGP) e garan-
tindo às Secretarias e aos oficiais de serviço das respetivas unidades a vi-
sibilidade sobre dados relevantes do pessoal lá colocado; os movimentos 
de pessoal, sob a forma de “Deslocações” (guias m129) e “colocações” 
(guias m130), permitindo diminuir drasticamente os tempos de circula-
ção das guias de marcha e os correspondentes atrasos na atualização do 
sIIP; o processo de “Requerimentos e Declarações” que permite subme-
ter, encaminhar, visar, informar e despachar eletronicamente os diversos 
requerimentos em uso na marinha e na amn, considerando os diferentes 
níveis de competência existentes e considerando a possibilidade de dele-
gação de competências; o processo de controlo da realização de Exames 
médicos anuais e Provas de aptidão Física (PaF), que determina auto-
maticamente o universo dos indivíduos que devem submeter-se aos mes-
mos e permite às secretarias ter visibilidade permanente sobre a evolução 
da respetiva realização e resultados associados, notificando automatica-
mente os interessados em cada fase de execução; o processo de “avalia-
ção da Qualidade da Formação” que permite o controlo centralizado na 
DF da administração de questionários, integrando as funcionalidades dos 
Questionários Online acima descritas; finalmente, o processo de Recolha 
de Tempos de navegação, Imersão, mergulho e Voo, com o respetivo 
registo e validação descentralizados nas unidades relevantes da marinha.

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

o contributo da Gestão da Informação tem ganho a sua maior ex-
pressão ao nível da arquitetura informacional, por via da evolução e 
modernização dos portais da marinha e da amn, enquanto instrumen-
tos de comunicação organizacional.

o inovador Portal da marinha na Intranet (PmaRInTRa), em 
fase de conclusão, e a sua nova arquitetura da informação, capacidade 
de comunicação interna e funcionalidade global, disponibiliza o acesso 
a um número diversificado de serviços, processos eletrónicos, funcio-
nalidades e hiperligações com interesse comum para todo o universo de 
utilizadores na marinha. a organização estruturada e lógica da informa-
ção facilita o acesso à mesma de forma expedita.



anais do clube militar naval540

Também o PmaRInTeR5, inaugurado no dia 20 de maio de 2013, 
que divulga conteúdos institucionais e permite a interação com o públi-
co em geral, materializando-se na “porta de entrada” virtual do cidadão 
na marinha, tornou-se numa plataforma estratégica de comunicação da 
marinha imbuída de uma imagem nova, forte, com funcionalidades que 
permitem aos cibernautas navegar e conhecer melhor a instituição.

o objetivo foi tornar o portal da marinha mais apelativo, mas tam-
bém mais funcional e interativo, num espaço que conjuga informação, 
entretenimento e conteúdos para partilha, envolvendo os utilizadores.

a solução adotada pauta-se, por um lado, pela sua facilidade de 
utilização e, por outro, pela eficácia da comunicação através de elemen-
tos dinâmicos e interativos, que ajudam a captar a atenção e facilitam a 
apreensão da mensagem, respeitando o mais recente conhecimento em 
termos de navegabilidade, usabilidade e acessibilidade.

a atualização funcional e comunicacional, a par da atualização 
tecnológica do referido portal, incluindo a adição de novos e modernos 
serviços Web relevantes tem sido estratégico para o cumprimento da 
missão da marinha, e muito tem contribuído para se alcançar o público-
-alvo de maior interesse para a instituição, isto é, a juventude – gru-
po etário de recrutamento. simultaneamente, a marinha tornou a sua 
identidade mais percetível ao público, reforçando e modernizando a sua 
imagem institucional, de forma mais apelativa, interativa e funcional, 
acentuando as especificidades dos serviços prestados.

4. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

A aplicação de competências técnico-científicas nos domínios da 
estatística e da investigação operacional estão na base do estudo e re-
solução de problemas de natureza operacional diversa como os que de 
seguida se enunciam, na área do planeamento e emprego operacional de 
meios e na análise probabilística de ocorrência de colisões e de enca-
lhes na Barra sul do Porto de Lisboa. 

enquanto instrumento potenciador da análise da informação no 
apoio à tomada de decisão, ganha particular relevância no processo de 
gestão estratégica a aplicação de ferramentas de Business intelligence 
(BI) e nomeadamente a aplicação de métodos de simulação.

5 Portal da marinha na Internet
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Automatic Identification System Intelligence (AISINTEL)

o protótipo aIsInTeL, ferramenta inovadora de análise e visua-
lização de dados georreferenciados provenientes do sistema Automatic 
Identification System (aIs) e Vessel Monitoring System (Vms), ganha 
relevância no seu contributo para as atividades de planeamento e em-
prego operacional dos meios navais.

 este protótipo incorpora algoritmos do sistema de apoio à Deci-
são para a atividade de Patrulha (saDaP) juntamente com um modelo 
de dados de tipo relacional que permite o registo contínuo de mensa-
gens AIS, a sua descodificação e a produção de cubos de dados diários 
passíveis de serem analisados e tratados estatisticamente. 

a motivação para o desenvolvimento do aIsInTeL deveu-se à ne-
cessidade de obter indicadores estatísticos de conhecimento situacional 
marítimo (csm) que em 2009 não estavam disponíveis à comunidade ope-
racional. atualmente é possível saber quantos navios, por tipo, transitam 
diariamente pelos espaços marítimos das Regiões de Busca e salvamento 
(Search and Rescue Regions – sRR) e outras áreas de interesse, o que per-
mite inferir sobre o esforço de acompanhamento e monitorização realizado 
pela marinha anualmente. Por outro lado, agrupa um conjunto diverso de 
funcionalidades que tiram partido dos dados aIs, Vms e também meteo-
rológicos e oceanográficos (METOC). O AISINTEL permite ainda sincro-
nizar dados georreferenciados com dados áudio para análise de incidentes 
marítimos, sempre que este tipo de informação esteja disponível. entre as 
várias funcionalidades disponibilizadas por esta ferramenta, destacam-se: 
a reprodução do panorama marítimo em qualquer momento do passado, 
a reconstrução da trajetória de um navio para qualquer janela temporal, o 
cálculo de indicadores estatísticos de csm para qualquer tipo de polígono 
e a reprodução de mapas de densidade da navegação aIs por tipo de navio.

o protótipo aIsInTeL apresenta-se como um instrumento de 
elevada relevância operacional para a marinha, sendo atualmente ex-
plorado operacionalmente no centro de Gestão e análise de Dados 
operacionais (caDoP). Também se apresenta como um laboratório 
de teste e experimentação de novos requisitos operacionais que podem 
posteriormente, e depois de testados e validados, transitar para sistemas 
aplicacionais mais robustos, como é o exemplo do sistema oversee6.

6 Dissertações de Mestrado em Ciências Militares Navais da Escola Naval: (FILIPE, 
201), (FeRnanDes, 2014), (meLo, 2011), (meLo 2010).
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Análise probabilística de ocorrência de colisões e de encalhes

Um dos instrumentos que o Gabinete de estudos da Direção de 
Faróis utiliza para avaliar o risco de colisão e encalhe em canais e 
áreas estuarinas é o International Association of Marine Aids to Navi-
gation and Lighthouse Authorities (IaLa) Waterway Risk Assessment 
Program (IWRAP). Entre a existência de dados AIS e a produção das 
variáveis de entrada necessárias para a correta utilização da aplicação 
IWRAP, existia uma lacuna que foi transposta com o desenvolvimento 
de um protótipo em maTLaB®, designado por módulo de análise de 
colisões e encalhes (mace), que permitiu disponibilizar outras fun-
cionalidades de análise relacionadas com eventos de aproximação ex-
cessiva, closest point of approach. 

os resultados probabilísticos do risco de colisão e encalhe obtidos 
para a entrada da Barra sul do Porto de Lisboa foram comparados com o 
histórico de acidentes no sentido de validar os resultados obtidos. Foram 
ainda simulados cinco diferentes cenários que implementam medidas de 
mitigação do risco de forma a verificar qual destas se afigura a mais ade-
quada. Esta nova ferramenta ficou disponível na Direção de Faróis para a 
prossecução de estudos semelhantes noutros portos nacionais. 

os benefícios deste trabalho possibilitam a eliminação da necessi-
dade de adquirir o módulo “IWRAP Mk2 AIS import” e a descrição do 
processo para conduzir um estudo de análise de risco em áreas portuárias. 
obteve-se também um modelo inovador para a realização de estudos de 
colisão e encalhes em portos nacionais. este modelo de colaboração entre 
várias entidades de marinha permitiu que um problema real da organiza-
ção fosse investigado por futuros oficiais de Marinha em conjunto com 
especialistas das áreas técnicas inerentes ao problema, ampliando os co-
nhecimentos técnicos e valor do capital humano da organização7.

BI de Recursos humanos (BI-Rh)

No âmbito do apoio à gestão de recursos humanos, foi edificada 
em 2014 a aplicação BI-Rh que, encontrando-se em fase de testes, tem 
como objetivo prover a marinha de uma base de conhecimento única 

7 Dissertação de Mestrado em Ciências Militares Navais da Escola Naval: (SULE-
mane, 2014) 
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sobre os indicadores de gestão dos recursos humanos. esta aplicação, 
apresenta uma inovação para a administração e gestão dos Recursos 
humanos (Rh) da marinha e utilizadores autorizados os quais passam 
a dispor de uma visão única e partilhada sobre os factos relacionados 
com a dinâmica dos Rh, garantindo a sua disponibilidade 24 horas 
por dia com os dados atualizados automaticamente a partir da base de 
dados do sIIP.

Figura 1 – Arquitetura de Referência do BI-Rh

Gestão de carreiras e previsão de erosão dos cursos da EN

com a aprovação do Decreto-lei nº. 211 de 21 de setembro de 
2012, foram estabelecidos novos limites máximos aos quantitativos de 
efetivos  dos ramos das Forças armadas, na situação do ativo, rela-
tivamente ao último quadro de efetivos (Decreto-Lei nº261 de 28 de 
setembro de 2009). Do estudo das implicações das reduções e aumentos 
do novo quadro de efetivos no fluxo de carreira das categorias e classes 
de pessoal, foi identificada a necessidade de dispor de um simulador 
de carreiras que permitisse projetar num futuro a curto, médio e longo-
-prazo a situação de qualquer militar na situação do ativo, independen-
temente da sua categoria, posto e classe. 

o inovador simulador de carreiras assume-se assim como um ins-
trumento de validação de decisões ao nível da gestão do pessoal que 
permite aos decisores aferirem possíveis consequências de decisões re-
lacionadas, por exemplo, com a alimentação de quadros ou alteração 
de mecanismos reguladores de carreira antes de serem vertidos em lei.
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outro problema relacionado prende-se com o Plano de aquisição de 
Pessoal (PaP), nomeadamente com a proposta do número de vagas dos cur-
sos tradicionais da escola naval (en). o atual modelo de previsão, assente 
numa modelação anual do sucesso dos vários cursos tradicionais com base 
nos dados de cada ano curricular e que relaciona com a previsão de com-
portamentos futuros, representa uma melhoria significativa nas previsões do 
número de admissões na en. comparando o desempenho do modelo tradi-
cional, assente na estimativa de necessidade futura de oficiais e na taxa de 
sucesso escolar, com a do atual, verifica-se que este último disponibiliza um 
maior rigor na estimativa do número de admissões, bem como informação 
útil adicional, tal como as previsões das taxas de não aproveitamento e de 
repetição por curso, para os diversos anos curriculares na en.

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS

ao nível dos sI e serviços tem vindo a constatar-se uma enorme 
procura e exigência por parte dos utilizadores dos diversos sectores da 
marinha e amn. o objetivo comum aparente dos utilizadores é melho-
rar as respetivas condições de trabalho com um aumento da eficácia e 
eficiência nas tarefas que lhes estão atribuídas. A redução quase cons-
tante de Rh na marinha ao longo das últimas duas décadas e a evolução 
tecnológica exponencial das TIC tem potenciado esta tendência.

No sentido de dar resposta aos desafios e solicitações que têm sido 
remetidos à STI, têm vindo a ser desenvolvidos SI, aplicações e servi-
ços que em alguns aspetos foram inovadores e de reconhecida utilidade 
quer dentro da marinha, quer fora por outras marinhas ou países. o 
oversee que é já uma realidade em produção em Portugal e na Irlanda, 
ou o sInGRaR em diversos navios da marinha e por diversas vezes 
reconhecido de elevado potencial e valor por elementos da marinha in-
glesa e holandesa são dois exemplos. arquiteturas orientadas ao serviço 
presentes no sIGDn, software como um serviço (Software as a Service 
– saas) implementadas nas receitas médicas eletrónicas e aplicações do 
âmbito da gestão dos Rh são outros exemplos a indicar.

Oversee e CSM

nos Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLV, julho-dezembro 
2015, p. 737-758 a Crónica de Tecnologias da Informação e Comunica-
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ções descreveu os projetos mais relevantes que atualmente concorrem 
na marinha, em Portugal, na União europeia (Ue) e na organização do 
Tratado atlântico norte (oTan) relativamente ao csm8.

neste caso em concreto o protocolo assinado entre a marinha e a 
empresa Critical Software, SA (CSW) resultou no desenvolvimento de 
um sI, denominado por oversee, cujo protótipo se encontra em produ-
ção desde 2014, ainda que apenas nos centros coordenadores de busca 
e salvamento Maritime Rescue Coordination Centre(mRcc) de Lisboa 
e Ponta Delgada. 

mais que a mera centralização da informação marítima, prove-
nientes de diferentes fontes, num panorama único disponibilizado aos 
Centros de Comando (MRCC e órgãos da AMN), o grande desafio foi, 
e continua a ser, garantir uma partilha controlada desta informação 
com os vários parceiros externos (por exemplo com a Direção-Geral 
de Recursos naturais, segurança e serviços marítimos (DGRm) sobre 
resultados da fiscalização das atividades pesqueiras). Baseado numa ar-
quitetura orientada a serviços, Service Oriented Architecture (soa), 
foi possível não só garantir e controlar o fluxo de informação, mas tam-
bém gerir individualmente que serviços se disponibilizam, a quem, e 
com que periodicidade. Tal só foi possível com a implementação do 
COllaborative System for Maritime Operations Support (cosmos) 
desenvolvido e mantido integralmente pela Direção de Tecnologias de 
Informação e comunicações (DITIc). na verdade, para se chegar ao 
produto final, foram segregados três níveis de informação:

•	Fontes de Informação: Quem fornece a informação;
•	cosmos: a quem e como disponibilizo;
•	oversee: como retiro valor da informação recebida.

o oversee encontra-se atualmente instalado nos principais centros 
de comando, contribuindo de forma determinante para o incremento da 
cooperação entre esses centros, com um impacto positivo na inovação 
de processos e do produto operacional. Por outro lado, o cosmos, 
que conceptualmente se pode assemelhar com a arquitetura tecnológi-
ca adotada pelas iniciativas nacionais de partilha de informação entre 
os atores com interesses no mar (nIPIm@R) e da iniciativa europeia 

8 a oTan adota o termo Maritime Situational Awareness (msa).
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(cIse), constitui uma abordagem inovadora ao paradigma de como vá-
rios sistemas terceiros (não pertencentes à marinha) se interrelacionam 
mantendo-se o controlo da informação partilhada residente na marinha. 

Apesar do Oversee ter desde a sua génese identificado três pilares 
de desenvolvimento essenciais: busca e salvamento, fiscalização das ati-
vidades pesqueiras e monitorização ambiental, o seu desenvolvimento 
centrou-se essencialmente no pilar relativo ao apoio à busca e salva-
mento, estando os restantes pilares ainda numa fase de desenvolvimen-
to muito incipiente. Utilizando a arquitetura implementada, e visando o 
desenvolvimento do segundo pilar, relativo à fiscalização das atividades 
pesqueiras, a marinha está a participar no projeto 602 coordenado pela 
Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) e cofinanciado pelo Fundo 
europeu dos assuntos do mar e Pescas (FeamP), sendo indicado na 
Tabela 1 os desenvolvimentos deste segundo pilar. De notar que os três 
serviços de partilha de informação que irão ser desenvolvidos no âmbito 
deste projeto constituirão o contributo da marinha para o nIPIm@R no 
que respeita à partilha de informação. 

Tabela 1 – Próximos desenvolvimentos do pilar de fiscalização do Oversee

Serviço 1 Serviço 2 Serviço 3

Disponibilizar informação 
sobre fiscalizações 
efetuadas pelos navios 
fiscalizadores e agentes 
da Pm.

Disponibilizar informação 
sobre avistamentos de 
IUU (illegal, unreported 
and unregulated fishing)

Desenhar e disponibilizar 
áreas com relevância para 
a atividade piscatória. 
estas áreas serão georre-
ferenciáveis com atributos 
associados (Período em 
vigor, artes proibidas, 
espécies proibidas, etc.)

salienta-se ainda o conceito associado ao serviço 3, que, para além 
da vantagem óbvia que resulta do facto de haver um interface gráfico 
georreferenciado, visa alterar significativamente a disponibilização de 
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informação legal relativa às áreas de pesca, aumentando deste modo 
o mesmo entendimento sobre a legislação em vigor, quer dos agentes 
económicos quer dos agentes fiscalizadores, conceito que se considera 
inovador do ponto de vista da disponibilidade desta informação de um 
modo centralizado. 

SISTEMA INTEGRADO PARA A GESTÃO DE 
PRIORIDADES DE REPARAÇÃO E AFETAÇÃO 
DE RECURSOS (SINGRAR)

o sInGRaR foi muito provavelmente dos sistemas desenvolvido 
inteiramente com recursos da Marinha o que maior mudança impôs às 
unidades navais. este sistema, do ponto de vista do desenvolvimento de 
software, foi desenvolvido de forma iterativa e incremental, recorrendo 
a um grande envolvimento dos utilizadores. Desde 2004, ano em que foi 
instalado no n.R.P. “corte-Real” e validado pela primeira vez no Opera-
tional Sea Training (osT), até 2009, em que foi instalado no n.R.P. “D. 
Francisco de almeida”, que as guarnições das Fragatas da classe “Vasco 
da Gama” e “Bartolomeu Dias” têm vindo a participar ativamente no de-
senvolvimento de novas funcionalidades, fruto da experiência que foram 
obtendo durante o treino, como também da realização de operações reais. 
estes foram os fatores que contribuíram de forma determinante para que 
a inovação acontecesse nesta área operacional onde a tomada de decisão 
é efetuada sob elevados índices de pressão.

Do ponto de vista do Produto, o sInGRaR foi sem dúvida inova-
dor, ao assegurar o suporte à decisão ao nível do comando e controlo 
(c2) através da sugestão de prioridades de reparação dos equipamentos 
mediante o contexto da batalha externa (aspetos táticos) e da batalha 
interna (condições ou estados dos sistemas do navio).

atualmente, com a execução do programa de Mid-life Upgrade 
(mLU) dos navios da classe “Bartolomeu Dias” a marinha tenciona 
“refatorar”9 esta aplicação, com os seguintes objetivos:

•	assegurar a possibilidade de introduzir automaticamente a infor-
mação do estado dos sensores provenientes do módulo técnico 
do sistema de combate a instalar nesta classe de navios;

9 Refatoração (do inglês Refactoring) é o processo de modificar um sistema de software 
para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo.
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•	Adotar uma tecnologia que permita segregar a componente gráfi-
ca de processamento de dados e respetiva base de dados;

•	Basear o desenvolvimento num paradigma soa de modo a faci-
litar no futuro a interoperabilidade com outros sistemas.

Battlefield Management System (BMS) &Emergency Mobile 
Mesh (EMM)

estes projetos resultam de uma proposta de candidatura conjun-
ta ao programa nacional de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de 
Defesa, lançado pelo ministério da Defesa nacional (mDn). a propos-
ta submetida pela empresa CSW, na qualidade de entidade proponente, 
conta na qualidade de entidades executantes, com a participação da ma-
rinha, da amn, do exército e do Instituto de engenharia de sistemas e 
computadores – Investigação e Desenvolvimento (Inesc-ID).

Esta candidatura decorreu na sequência de uma iniciativa anterior 
efetuada em 2012 que permitiu construir o protótipo de um Bms, ten-
do como utilizador o exército. Desta iniciativa resultou a construção 
da plataforma tecnológica de base com alguns estudos preliminares de 
I&D e seguido de um protótipo funcional capaz de provar que algumas 
das tecnologias servem o propósito para as quais foram desenvolvidas. 
o esforço de I&D assentou essencialmente na camada de comunicações 
onde se estabeleceram protocolos para construir redes de dados ad-hoc, 
dotando-os de uma capacidade cognitiva que permita obter conheci-
mento da rede progressivamente e adaptar-se às rápidas mudanças de 
configuração e alterações do meio de comunicação disponível.

No protótipo foram especificados dois protocolos de suporte às 
comunicações em cenário operacional, Comprehensive R Archive Ne-
twork (cRan) e Cognitive Data Exchange Mechanism (cDem). o 
protocolo cRan é um protocolo cognitivo de estabelecimento de re-
des ad-hoc e roteamento de informação multi-hop entre elementos que 
não estão ligados entre si. este é o protocolo que implementa a cama-
da de gestão das redes de comunicação ad-hoc. o protocolo cDem é 
um protocolo cognitivo de troca de informação entre nós que garante 
a distribuição da informação entre todos os elementos da rede. Permite 
recuperar informação perdida numa secção da rede e gerir a distribui-
ção de informação na horizontal (entre elementos do mesmo nível de 
comando) e/ou vertical.
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na atual fase, a marinha e a amn estão a contribuir para a criação 
de um produto comercial baseado nos resultados obtidos na fase ante-
rior e evoluir o produto de modo a satisfazer os requisitos operacionais 
do corpo de Fuzileiros (Bms) e da amn (emm).

embora o sistema resultante do projeto se enquadre no grau de 
Technology Readiness Level nível 9 (TRL 9)10, não constituindo ex-
plicitamente uma inovação tecnológica, do ponto de vista da execu-
ção operacional das forças no terreno é esperada uma elevada alteração 
na condução de exercícios e operações pelos Fuzileiros bem como, no 
apoio a situações de emergência pelos órgãos da AMN.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DA 
DEFESA NACIONAL (SIG-DN) MÓDULO DE Rh 
E VENCIMENTOS (RhV)

o facto de haver agora um sistema comum que garanta a unicidade 
dos processos logísticos e financeiros a todo o universo da Defesa criou 
uma dinâmica de inovação não só técnica mas sobretudo processual. É 
agora mais fácil, e simultaneamente economicamente mais vantajoso, 
à Defesa, no seu todo, responder às inevitáveis alterações legislativas 
e adotar práticas comuns no que é efetivamente comum aos ramos das 
Forças Armadas (FFAA). Obviamente que os ramos têm que responder 
às suas próprias especificidades, razão pela qual esta transferência de 
responsabilidade para um organismo centralizador não é, nem podia 
ser, instantâneo. 

atualmente a marinha participa ativamente no projeto de migra-
ção do sistema de gestão de Recursos humanos e Vencimentos (sIG-
-RhV), que apenas teve início após a instalação da mais recente versão 
do software de base da saP, que permitirá também planear a extensão 
do sistema às áreas da Gestão de Transportes, manutenção de sistemas 
complexos e Gestão de Infraestruturas, aumentando-se, assim, o leque 
de áreas que poderão passar a ser cobertas por este importante sistema. 
o sIG-RhV tem ainda como objetivo desmaterializar vários processos 
que atualmente requerem atividades baseadas em documentos físicos, o 

10 TRL 9 – Sistema testado para ambientes operacionais(https://en.wikipedia.org/
wiki/Technology_readiness_level).
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que constituí também um exemplo inovador visando não só a celerida-
de destes processos como também contribuir para redução da despesa.

esta evolução (podemos considerar inovação continua dos proces-
sos, produtos e serviços disponibilizados) tem como sustentação um 
modelo de inovação no paradigma de arquitetura de sistemas em que a 
Defesa e a Marinha fizeram uma forte aposta numa arquitetura orienta-
da aos serviços, soa. esta arquitetura permite que sistemas de diferen-
tes gerações e tecnologias possam trocar informação de forma automá-
tica e transparente. Deste modo é visivelmente reduzido o esforço, e por 
vezes é a única maneira, de assegurar a interoperabilidade com sistemas 
que a marinha não é proprietária. atualmente a arquitetura soa é a in-
fraestrutura para uma miríade de serviços com especial enfoque na área 
do Pessoal, do material e, mais recentemente, do csm. 

Service Desk da Marinha

em 2009 a sTI sentiu a necessidade de evoluir o modelo de su-
porte ao utilizador na área das TIc e das csI de modo a assegurar uma 
capacidade de resposta adequada, de qualidade e em tempo útil, face 
ao crescente volume de pedidos de apoio nesta área, ao qual o modelo 
existente se mostrava totalmente desadequado e ineficaz. 

Para o efeito foram analisadas várias frameworks sendo de des-
tacar o Information Technology Infraestruture Library11 (ITIL) que 
serviu de base ao modelo, assente numa plataforma de gestão de ser-
viços centralizada e centralizadora, que a marinha viria a adotar e que 
se encontra em produção desde 2013, materializado num sistema de 
informação comercial, o EasyVista, que permite a recolha de todos os 
incidentes e pedidos na área das TIc e o seu posterior processamento.

A adoção deste novo modelo permitiu melhorar significativa-
mente a gestão de serviços, obtendo-se uma elevada melhoria nos 
processos de gestão de incidentes e pedidos, garantindo-se níveis de 
qualidade alinhados com as melhores práticas nos serviços de apoio 
ao utilizador.

11 o ITIL é uma abordagem para a gestão de serviços de TI mais largamente aceite em 
todo o mundo. Fornece orientações para as organizações sobre como usar as TI como 
uma ferramenta para facilitar a mudança, transformação e crescimento dos negócios. 
Conforme consta no link: http://posi.ist.utl.pt/cepei/ITIL%20-%20osa.htm
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os principais objetivos desta iniciativa foram totalmente alcança-
dos com uma diminuição significativa do tempo de resposta para repo-
sição dos serviços em funcionamento e com a melhoraria da qualidade 
na comunicação com todos os administradores do domínio da unidade 
(aDU) e utilizadores através da plataforma, dando-lhes informação das 
ações de manutenção em curso ou da indisponibilidade de serviços.

Centro de Dados da Marinha

a marinha possui dois centros de dados em funcionamento, um 
alojado no centro de comunicações de Dados e cifra da marinha 
(ccDcm) e outro na DITIc (ex-cPD nas Icm), ambos geridos e ad-
ministrado pela sTI-DITIc. 

Nesta área têm sido, nos últimos anos, aplicados alguns conceitos 
inovadores e tecnologia emergente, com a introdução de tecnologia de 
virtualização em franca expansão por todo o mundo, consubstanciada 
na criação de uma computação em nuvem Privada da marinha12, dis-
tribuída por polos técnicos em ambas as margens. o centro de Dados 
da marinha, em particular o alojado no ccDcm, tem condições de 
elevada qualidade para o alojamento de hardware, serviços e sI, por 
possuir condições de energia redundante e controlo ambiental garantin-
do elevados graus de sobrevivência e resiliência.

atualmente, a maioria dos serviços disponibilizados à marinha 
encontram-se assentes nesta infraestrutura virtual, com uma arquitetu-
ra robusta, em termos de hardware, com servidores blade13 onde são 
instalados os binários que vão dar suporte à camada virtual, na qual por 
sua vez são configuradas as máquinas virtuais de acordo com as neces-
sidades da marinha.

12 Retirado do conceito Cloud Computing.
13 servidor blade é um computador de desenho compacto e modular com o obje-

tivo de minimizar o espaço ocupado e a energia consumida. normalmente uma 
infraestrutura blade suporta diversos servidores partilhando serviços comuns, em 
particular as fontes de energia, o controlo ambiental, as ligações à rede e diver-
sos interfaces para gestão e administração. a componente de armazenamento de 
dados e sistemas operativos pode ser montada de forma separada dos servidores 
blade. a utilização deste tipo de servidores é mais vantajosa em soluções de aco-
modação de serviços web, virtualização e computação por cluster. as soluções 
baseadas em servidores blade permitem ainda a manutenção com o sistema em 
funcionamento, sendo possível substituir alguns componentes sem o desligar.
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na componente aplicacional encontram-se disponíveis ambientes 
de sistemas operativos microsoft server 2016, microsoft Server 2012 
R2 e open source (sUse Linux e ReDhaT), da plataforma de aplica-
ções web Microsoft Sharepoint 2013, de base de dados microsoft SQL 
Server e open source (mysQL e PostgresQL) e do Skype for Business 
na área de instant messaging.

os file servers físicos das Unidades estabelecimentos e Órgãos 
(UEO) têm vindo a ser substituídos por servidores virtuais inseridos na 
nuvem Privada da marinha com todos os benefícios daí resultantes, e 
referindo apenas alguns, a centralização de administração, uniformi-
zação de sistemas operativos e a realização de Backup com solução 
robusta dos dados, para além da óbvia redução dos custos de operação 
e manutenção e da libertação de recursos humanos das Ueo de preocu-
pações e de tarefas de administração nesta área.

na salvaguarda e segurança da informação, a marinha dispõe 
também de um sistema centralizado de backup para todas as máquinas 
que disponibilizam serviços de utilização transversal, nomeadamente, 
Exchange, Active Diretory, Sharepoint, Anti-virus, WSUS e ainda File 
servers de unidades e outros serviços e SI específicos que dada a sua 
importância, são também alvo de backup.

Comunicações telefónica de voz tradicional & voz 
sobre protocolo de Internet 

o grande salto tecnológico nesta área foi iniciado em 2004, ano em 
que na Marinha foi iniciado o processo de edificação da infraestrutura 
de voz sobre IP (Voice over Internet Protocol (VoIP)). este processo 
permitiu promover ao longo do tempo a desativação de um número 
significativo de centrais telefónicas tradicionais, passando-se de 27 com 
4.000 telefones analógicos associados, situação em 2010, para as atuais 
4 em produção com cerca de 800 telefones. Em contraponto e ao nível 
dos telefones VoIP, passamos de 2.400 em 2010 para os atuais 4.482.

a implantação de tecnologia VoIP de forma generalizada na ma-
rinha permitiu implementar um conjunto de novos serviços, das quais 
se destacam as novas consolas para telefonistas, muito mais funcionais, 
o serviço de fax-server, soluções de atendimento automático, consulta 
de taxação de chamadas, gravação e acesso às chamadas de voz nos 
MRCC e identificação de chamadas, entre outros, com ganhos indiscu-
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tíveis na capacidade de gestão e de controlo deste serviço e na redução 
dos custos de sustentação desta capacidade. 

em 2014 foi, para além do upgrade à versão do Cisco Uni-
fied Control Manager (cUcm) e do Cisco Unified Contact Center 
Express(CUCCX) para as versões em produção, procedeu-se igualmen-
te à virtualização da solução passando de equipamentos físicos para 
virtuais. 

muito recentemente, com a adoção de uma solução de virtualiza-
ção e com a implementação da funcionalidade de Survivable Remote 
Site Telephony (sRsT) foi, nesta área, incrementada a redundância e a 
capacidade de sobrevivência das unidades servidas por este serviço. Pa-
ralelamente, aliado a este processo, procedeu-se a uma reestruturação 
das listas telefónicas em todas as unidades, ao associar a cada extensão 
um número externo, de forma ordenada e sequencial.

o conjunto destas alterações levam a marinha a possuir atualmen-
te uma das redes de voz mais robustas, fiáveis, complexas e numerosa, 
sendo apenas superada por algumas empresas do sector bancário em 
Portugal.

Videoconferência

A videoconferência tem sido um serviço cada vez mais procurado, 
sendo utilizado na marinha desde 2010. o espetro de utilizadores é 
alargado com este serviço, sendo garantido a comunicação em tempo 
real de áudio, vídeo e partilha de conteúdos entre os vários intervenien-
tes geograficamente distantes. 

Esta capacidade introduziu na Marinha uma forma eficiente e efi-
caz de realizar reuniões de trabalho entre unidades geograficamente dis-
persas, permitindo ganhos de eficiência e a redução de despesas e tem-
po gastos em deslocações, que deixaram de ser necessárias. o serviço é 
disponibilizado através de um servidor dedicado, com uma topologia de 
salas de conferência logicamente configuradas para as unidades parti-
cipantes, sendo a comunicações entre os diversos locais suportada pela 
Rede de comunicação da marinha (Rcm). existem variadas soluções 
ao nível do cliente, umas mais robustas, com vídeo em alta definição, 
High Definition (hD), e áudio próprio, outras mais simples, via sof-
tware Pc, disponível para qualquer terminal que esteja registado no 
domínio de marinha. 
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Videovigilância

a capacidade de videovigilância baseada em Closed Circuit Tele-
vision (ccTV) tem vindo a crescer a um ritmo elevado, com um con-
tínuo e crescente número de unidades a identificarem esta necessidade, 
devido por um lado à obrigatoriedade de controlo e segurança de áreas 
sob sua responsabilidade e, por outro, devido à crescente exiguidade de 
Rh de que estas dispõem para o continuar a fazer da forma tradicional.

a marinha tem neste momento dois polos de gravação assentes em 
infraestrutura virtual, um em cada margem do Tejo. a solução permite 
gerir de forma centralizada a gravação do vídeo no rigoroso cumpri-
mento dos prazos estipulados por lei e garantir a robustez e a fiabilidade 
da informação e do seu acesso. a decisão quanto a adoção da solução 
em determinada unidade é avaliada tendo por base a disponibilidade, 
fiabilidade e resiliência da rede na ligação entre a unidade em causa e 
os referidos polos. 

Controlo de Acessos

o serviço corporativo de controlo de acessos (ca) muito solicita-
do, à semelhança do ccTV e pelas mesmas razões, tem sido alvo de um 
grande investimento, contribuindo para melhorar o nível da segurança 
física de instalações, permitindo mitigar a falta de recursos humanos 
para o desempenho de funções de vigilância e controlo de acesso às 
instalações.

a solução corporativa adotada integra uma gestão centralizada na 
administração da sua componente de backoffice e descentralizada na 
responsabilização dos oficiais de segurança locais, que gerem as cre-
denciais de acesso para as guarnições dentro das suas áreas de respon-
sabilidade. esta solução tem ligação à estrutura de diretório da mari-
nha, Active Directory (aD), permitindo que a gestão de credenciais se 
faça de um modo automático e centralizado.

Para identificação individual, é atribuído a cada colaborador um 
cartão pessoal e intransmissível, que o acompanhará e utilizará sem-
pre que a unidade onde presta serviço tenha o sistema de controlo de 
acessos corporativo implementado. este cartão é lido pelos terminais 
leitores comunicantes, que mediante as credenciais detidas pelo colabo-
rador que o usa, cede ou não o acesso. este sistema incorpora não só os 
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leitores de acesso como também as portas com videoporteiros ou gestão 
de parques automóvel, com reconhecimento de matrículas.

este sistema encontra-se em exploração, para já, em diversas uni-
dades da grande Lisboa, havendo a intenção de acolher o mais elevado 
número possível de Ueo.

Mobilidade

a mobilidade proporciona atualmente uma maior rapidez e faci-
lidade de acesso à informação, de forma flexível, simples e em segu-
rança, permitindo o acesso a uma panóplia de serviços e sI. a forma 
inovadora como na marinha se deu o acesso a informação e a serviços 
residentes na Rcm, através da utilização de dispositivos móveis (smar-
tphones e tablets), permitiu flexibilizar e aumentar o ritmo de trabalho 
a nível individual, fatores que contribuíram de forma determinante para 
uma melhoria da eficiência e eficácia de toda a organização.

com o intuito de garantir a segurança da informação e dos servi-
ços disponibilizados pela marinha, foi implementada uma plataforma 
de Mobile Device Management (mDm) que permite ao organismo de 
direção técnica das TIC assegurar a configuração e a administração de 
dispositivos móveis da marinha possibilitando, assim, minimizar os po-
tenciais comprometimentos gerados pelas vulnerabilidades que os equi-
pamentos móveis apresentam, quer ao nível dos seus sistemas operati-
vos quer ao nível da sua utilização. esta plataforma permite a aplicação 
de medidas concretas de modo a garantir a disponibilidade, integridade 
e confidencialidade da informação. Um dos aspetos inovadores que esta 
plataforma disponibiliza é uma área segura encriptada na memória dos 
dispositivos que garante a segurança da informação que o utilizador aí 
deposite. este componente, designado Secure Content Locker, permite 
que o utilizador armazene documentos classificados sem comprometer 
a sua segurança, mesmo em caso de perda do equipamento. Para o efei-
to, os equipamentos poderão ser geridos remotamente pela plataforma, 
garantindo a eliminação completa do seu conteúdo informacional.

Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica

Para concluir a referência aos sistemas de informação e serviços 
inovadores, uma alusão ao processo de monitorização e controlo da 



anais do clube militar naval556

Gestão estratégica (Ge) da marinha, merecedor do prestigiante prémio 
internacional “Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Stra-
tegy” 2015. a marinha juntou-se, assim, a um restrito grupo de cerca 
de 200 organizações dos sectores privado, púbico e onG que, a nível 
mundial, foram reconhecidas nos últimos 15 anos pela excelência da 
sua execução estratégica, sendo a primeira vez que o galardão foi atri-
buído a uma entidade nacional. a atribuição do prémio baseia-se num 
conjunto de evidências que relevam das boas práticas da organização na 
execução do processo de gestão estratégica.

De entre as boas práticas é de referir a seleção de iniciativas es-
tratégicas determinadas pela gestão de portefólio, em que a marinha 
inovou no que respeita à conexão entre a gestão estratégica e a gestão 
de projetos, nomeadamente, por via do processo de escolha das iniciati-
vas ligadas à consecução dos objetivos, o qual deve levar em cuidadosa 
consideração as principais facetas do objetivo que se pretende medir 
e, por isso, deve basear-se nas relações existentes entre as iniciativas 
estratégicas e os indicadores associados aos objetivos.

 
Figura 2– Ciclo de planeamento e execução da Atividade

em segundo lugar, o planeamento e o acompanhamento das inicia-
tivas são feitos na ferramenta Enterprise Project Management (ePm), 
ao mesmo tempo que a execução da estratégia é monitorizada e contro-
lada com recurso ao sistema de monitorização e controlo da Gestão 
estratégica (smc-Ge), enriquecido por uma camada de BI para dispo-
nibilização de relatórios e quadros de situação (dashboards) retrospeti-
vos e prospetivos da estratégia. 
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outra boa prática consiste na responsabilização (accountability) 
da liderança pela execução da estratégia. neste sentido, os principais ele-
mentos que descrevem a estratégia (objetivos, indicadores, iniciativas) e 
os próprios mapas da estratégia são geridos por um responsável nominal-
mente designado, sendo esta gestão feita no smc-Ge, através da asso-
ciação de uma conta da aD da marinha a cada um daqueles elementos14. 

a ligação direta e explícita dos planos de atividades e orçamentos 
com os objetivos estratégicos é também considerada uma boa prática. 
através da padronização dos planos de atividades foi possível garantir 
que os projetos ou iniciativas estabelecidas para cada objetivo estratégico 
estão incluídos nos planos de atividades15 anuais e orçamentos associados. 

Também considerada uma boa prática, a avaliação regular da es-
tratégia da marinha, tanto ao nível corporativo como sectorial é efetua-
da periodicamente, de acordo com o seguinte: (i) revisão mensal16das 
iniciativas, (ii) revisões operacionais17 da estratégia, efetuadas trimes-
tralmente em cada sector, em reunião ao nível de conselho de Direto-

14 na doutrina em vigor para a gestão estratégica na marinha, o chefe do gabinete 
de cada sector é o gestor do mapa estratégico correspondente, reportando ao al-
mirante chefe do sector. os indicadores são geridos pelas pessoas apropriadas em 
cada sector, reportando ao respetivo gestor de objetivo e as iniciativas são geri-
das por gestores de projetos designados para o efeito, os quais coordenam a sua 
ação com o Gabinete de Gestão de Projetos, Project Management Office (Pmo), 
e reportam ao gestor do objetivo. os almirantes chefes dos sectores reportam a 
execução da estratégia, os recursos e os desafios associados ao Almirante CEMA.

15 o smc-Ge produz de forma semiautomática uma Proposta de Plano de atividades 
alinhada com a estratégia sectorial, baseada em dados geridos no próprio smc-
-Ge, bem como em dados provenientes do sistema Integrado de Informação de 
Pessoal (sIIP), do sistema de Informação de Gestão da Defesa nacional (sIGDn) 
e de outras fontes de dados, produzindo um relatório padronizado que é depois 
enriquecido com texto livre.

16 as iniciativas (projetos) são revistas mensalmente, sendo essa revisão suportada 
pela ferramenta ePm, onde as mesmas são planeadas e controladas (a marinha 
tem uma estrutura de governação da capacidade de gestão de projetos, compreen-
dendo dez Pmo – um corporativo e 9 sectoriais);

17 as revisões operacionais são focados na análise da evolução de resultados nos obje-
tivos estratégicos, com base na informação fornecida pelo smc-Ge e relacionando 
essa evolução com as iniciativas estratégicas associadas (com base em informações 
fornecidas pelo ePm). esta análise, permite tomar ação sempre que necessário, por 
exemplo, alterando os níveis de ambição / metas estabelecidos para cada indicador 
num dado objetivo, ou rever a atribuição de recursos às iniciativas.
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res (Board of Directors – BoD) e (iii) as revisões estratégicas18 feitas 
anualmente entre março e abril.

A existência de uma tecnologia robusta de suporte ao processo de 
gestão estratégica pode reduzir o esforço atinente à formulação e execu-
ção da estratégia, se adequadamente utilizada e explorada. o desenvol-
vimento do smc-Ge sob o lema “embeber a burocracia na tecnologia”, 
tem permitido não apenas a disponibilização deste serviço à marinha e à 
amn, mas também à secretária-geral do ministério da Defesa nacional 
(sG-mDn), como “Software as a Service” (saas). além disso, no âm-
bito do protocolo firmado entre a Marinha, a SG-MDN e a Entidade de 
serviços Partilhados da administração Pública (esPap), está em curso 
um processo de partilha e adaptação da ferramenta, tendo em vista a sua 
adoção pela própria esPap e posterior disponibilização para utilização 
pela generalidade dos órgãos da administração Pública, sempre numa 
lógica de interoperabilidade com a plataforma de gestão de projetos.

o sistema de monitorização e controlo da Gestão estratégica 
(smc-Ge) está disponível na Intranet da marinha e é acessível a todos 
os sectores e utilizadores da marinha, com as restrições de acesso apli-
cáveis ao perfil de cada utilizador. No SMC-GE são geridos os mapas 
estratégicos que vigoram atualmente na marinha e estão disponíveis 
para consulta os mapas estratégicos do ciclo anterior.

VI. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

a infraestrutura tecnológica é um dos pilares mais importantes da 
arquitetura organizacional que, suportando a disponibilização de um con-
junto vasto de serviços e de sistemas de informação de apoio a decisão, é 
transversal às diferentes áreas funcionais da marinha e potencia a dispo-
nibilização da informação certa, à pessoa certa e na altura certa, de forma 
a atingir-se a tão almejada superioridade da informação e de decisão.

18 o processo de revisão estratégico começa com a revisão da Diretiva de Planea-
mento da marinha (DPm), seguido de revisão e realinhamento das diretivas estra-
tégicas dos sectores. estas revisões são focadas na revisão da análise ambiental e, 
consequentemente, em determinar se os objetivos, os respetivos indicadores e as 
iniciativas ainda se mantêm válidos, ou se outros devem ser adotados. Depois, já 
em abril, são planeados os projetos e operações anuais numa proposta de Plano de 
atividades (Pa), ao qual corresponde uma Proposta de Plano orçamental (PPo), 
ambos alinhados com a diretiva correspondente.
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Refira-se, para uma melhor compreensão, que a infraestrutura tec-
nológica inclui não só a infraestrutura física, materializada na rede fí-
sica de transporte de dados, nos ativos de rede, servidores, bem como, 
no caso de infraestruturas de telecomunicações, nos parques de antenas 
e equipamentos de transmissão, incluindo também os sistemas de su-
porte, e uma infraestrutura aplicacional, materializada numa camada 
aplicacional, i.e., software, sobre a qual assentam todos os serviços dis-
ponibilizados a partir da Rcm. 

se recuarmos dez a quinze anos e olharmos para o que era então 
a realidade, facilmente reconheceremos que foram dados passos de gi-
gante nesta área, não só com o intuito de se racionalizarem os recursos, 
como aconteceu na área das telecomunicações com o projeto BRass, 
mas também e principalmente para se edificarem e modernizarem in-
fraestruturas na área das TIc de modo a melhorar continuamente a sua 
robustez, segurança, fiabilidade e resiliência, única forma para assegu-
rar ao utilizador final serviços de qualidade e de excelência, e promover 
a eficácia e eficiência de toda a organização.

seguidamente serão abordadas algumas das áreas em que a evo-
lução em curso tem sido pautada por um misto de modernização e ino-
vação, tendo em conta que o que de bom se tem vindo a fazer nesta 
área tem sido despoletado em parte por força da evolução tecnológica 
e necessidades de modernização, sem contudo deixar de aproveitar esta 
dinâmica para se trazer algo de novo e inovador, principalmente visível 
na forma como nos passamos a organizar e a trabalhar.

A Rede de Comunicações da Marinha (RCM)

A RCM é a nossa principal via de comunicações. Pode-se afir-
mar, sem reticências, que é atualmente uma verdadeira “autoestrada 
da informação”, designação muito utilizada no início do século, tendo 
em conta o conjunto de qualidades que atualmente a caracterizam, das 
quais se destacam a largura de banda, robustez, fiabilidade e resiliência. 

esta rede está a funcionar desde 2004, tendo evoluído a partir da 
primeira rede deTcP/IP19 instalada na marinha na década de 90 do sé-
culo passado. em termos genéricos, a Rcm era constituída por equipa-

19 Transmission Control Protocol / Internet Protocol
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mentos ativos de rede organizados numa arquitetura de três Níveis: Nú-
cleo, Distribuição e acesso, que permitia interligar todas as unidades 
da marinha dentro da Base naval de Lisboa e da área da grande Lisboa 
através de ligações em fibra ótica, com largura de banda de 1Gbps20.

em 2014 foi iniciado um processo de modernização da arquitetu-
ra inicial devido a problemas de obsolescência tecnológica e logística 
dos equipamentos de suporte base (núcleo e Distribuição). a necessi-
dade de substituição deste conjunto de equipamentos constituiu uma 
oportunidade única, que foi aproveitada, para se rever e melhorar a 
arquitetura inicial e assegurar, não só um aumento da largura de banda 
(de 1 Gbps para 10 Gbps), como também uma maior fiabilidade e resi-
liência da rede. Paralelamente, avançou-se com uma segunda ligação 
entre margens, com a utilização de alguns segmentos da Rede Fixa de 
comunicações militares (RFcm) e a ativação de uma nova ligação 
em Fo através da ponte ferroviária de setil, redundante à Ponte 25 de 
abril, assegurando-se desta forma a redundância física entre margens.

No que respeita aos meios navais, a edificação das redes de bor-
do, com maior ou menor complexidade, dependendo do tipo de navio, 
é atualmente um dos principais requisitos neste domínio, que deve 
ser observado em qualquer projeto de construção e/ou modernização. 
ciente do valor da informação e da necessidade de ser assegurado o 
acesso a mesma, foi edificada, através do projeto IN-PORT Commu-
nications, a capacidade dos navios atracados na Base naval de Lisboa 
e em Pontos de apoio naval existentes em vários portos nacionais 
(Portimão, olhão, Leixões, Troia e Ponta Delgada) acederem à Rcm, 
e aos serviços e sistemas de informação nela suportados, através de 
um Ponto de acesso cais (Pac), assente numa rede ótica de alta dis-
ponibilidade desde o navio atracado até à rede de distribuição Rcm, 
ao qual se ligam através de um umbilical de fibra ótica. Desta forma, 
é possível estabelecer comunicações com larguras de banda elevadas 
aumentando consideravelmente a qualidade do serviço prestado, fia-
bilidade e desempenho da Rcm na componente operacional naval. 

em 2015 a rede foi aumentada com a instalação de seis novos 
Pac no arsenal do alfeite21, permitindo facultar as mesmas facilida-
des quando os navios se encontram no perímetro do arsenal do alfeite, 

20 Gigabit por segundo
21 arsenal do alfeite, s.a., desde 2009
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em fabricos, aumentando significativamente a capacidade de acesso das 
unidades navais à informação e a serviços disponibilizados através da 
Rcm e, como tal, a um melhor acompanhamento dos fabricos e do res-
petivo aprontamento do navio.

a Rcm permitiu à marinha uma agilização dos processos e uma 
maior diversidade e flexibilidade nas formas de comunicação, quer in-
terna, quer externamente, contribuindo no cômputo geral e de forma 
determinante para uma Marinha mais eficiente. Neste sentido introdu-
ziram-se na marinha formas inovadoras de funcionar, suportadas por 
diversos serviços básicos que hoje em dia todos consideramos como 
adquiridos, dos quais se destacam os seguintes pela sua relevância e 
impacto no modelo atual:

a. Serviço de Diretório

os serviços nucleares da Rcm, na sua componente nÃo cLassI-
FIcaDa encontram-se organizados num serviço de diretório “marinha.
pt” que conta com mais de 6.000 computadores, 650 servidores e cerca 
de 17.000 contas de utilizador (10.200 pessoais e 6.800 institucionais). 
Está nos planos a curto-prazo a implementação de um serviço idêntico 
no segmento de rede classificada em edificação. 

o serviço de diretório permite para além de organizar os recursos 
e serviços informacionais existentes na Rcm (utilizadores, computa-
dores, impressoras, etc.), dispor de um local centralizado de informa-
ção de fácil pesquisa para acesso aos recursos, permitindo facilmente 
implementar todo um conjunto de políticas centralizadas de seguran-
ça sejam elas definidas para os utilizadores (por exemplo o tamanho e 
complexidade das passwords possíveis de utilizar no processo de auten-
ticação) sejam para os computadores.

b. Correio Eletrónico

É atualmente inegável a importância do serviço de correio ele-
trónico atendendo ao facto de que é o principal meio utilizado na 
troca de informação, seja ela institucional ou de caráter pessoal. 
este é um dos serviços básicos, a par do acesso à intranet e à inter-
net, cuja falta de fiabilidade ou indisponibilidade tem um impacto 
negativo enorme no funcionamento e na atividade normal de toda a 
organização. 



anais do clube militar naval562

Pela sua importância a plataforma de BackOffice Microsoft Ex-
change Server mantém-se em constante evolução, tendo neste último 
ano evoluído para um modelo de arquitetura assente no Microsoft Ex-
change Server 2013, que encerra em si um conjunto de novas funcio-
nalidades, das quais se destacam as facilidades de acesso ao email a 
partir de qualquer local e dispositivo móvel, a promoção do trabalho 
colaborativo, através da sua integração com o Sharepoint, a eliminação 
de ameaças de email, com a implementação de uma plataforma anti-
-sPam, e alta disponibilidade. 

atualmente a infraestrutura de correio eletrónico da marinha é com-
posta por 47 (quarenta e sete) servidores, 21 (vinte e um) distribuídos 
pela infraestrutura em terra e 26 (vinte e seis) nas unidades navais, o que 
lhes permite em caso de se encontrarem a navegar sem acesso a serviços 
IP (saTcom) disporem dessa capacidade internamente e, quando volta-
rem a ter acesso à Rcm efetuarem a sincronização deste serviço.

na componente de segurança do próprio serviço foi adquirida uma 
plataforma de anti-sPam, constituída por dois nós, um na margem 
norte e outro na margem sul, por onde entra e sai todo o correio da 
organização garantindo assim redundância na saída/entrada de email.

O projeto Broadcast, Ship-Shore and MRL (BRASS)

O BRASS é um projeto financiado por fundos nacionais e da 
oTan, que na sua génese tem como objetivo promover a moderniza-
ção e a partilha de recursos associados aos serviços de comunicações 
na banda hF prestados a forças nacionais e à oTan, e cuja conclusão 
se prevê ocorrer no final de 2017. 

Uma vez mais a marinha encarou este projeto como uma oportuni-
dade para racionalizar e reestruturar por completo o anterior paradigma 
e organização das comunicações marítimas baseadas no conceito das 
estações radionavais, tendo sido possível encerrar as sete estações ra-
dionavais existentes no continente e ilhas através da criação do centro 
de comunicações, Dados e cifra da marinha (ccDcm) e do centro 
de Comunicações dos Açores (CCA), com três Locais de Transmissão 
(LTx) e dois Locais de Receção (LRx) associados, conforme represen-
tado na Figura 3. Tal traduziu-se em ganhos significativos não só ao ní-
vel da eficácia e da qualidade dos serviços prestados, como também na 
redução dos custos de manutenção e operação de toda esta componente.
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além da modernização desta componente, este projeto permitiu 
introduzir nesta área novos modelos de organização e de trabalho, intro-
duzindo formas de operar esta capacidade inovadora, só possível com a 
edificação da arquitetura BRASS nacional adotada e, como não poderia 
deixar de ser, com a evolução tecnológica operada que tornou possível 
a implementação de uma série de funcionalidades que na sua essên-
cia permitem que seja efetuada de forma centralizada e automatizada o 
controlo e a supervisão de todo o sistema, o processamento de mensa-
gens, a transmissão e receção de mensagens, bem como a comutação de 
circuitos e a gestão da componente de voz.

Figura 3 – Arquitetura BRASS nacional

Comunicações por satélite

as comunicações por satélite (Satellite communications – saT-
com) na marinha são efetuadas através da estação oTan na Fonte da 
Telha, Satellite Ground Terminal(sGT) F12, sendo o principal canal de 
comunicação para lá da linha de vista (Beyond Line Of Sight – BLos) 
para o exercício de comando e controlo de operações no mar, bem como 
para acesso a um conjunto de serviços variados disponíveis na Rcm.

Nesta área têm-se observado uma evolução tecnológica acelerada 
que, até à presente data, as FFAA não têm sabido acompanhar. Prova 
disso é o estado de obsolescência que atualmente se verifica nas esta-
ções como a SGT F12 de grandes dimensões e com um grande défice 
de manutenção. Face ao anunciado encerramento desta estação oTan 
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em 2018, e com o intuito de criar uma capacidade de comunicações 
por satélite nacional, encontra-se em curso através do emGFa e com o 
apoio dos Ramos, a edificação desta capacidade baseada na arquitetura 
do sistema iDirect. a nova abordagem irá permitir o acesso a diferentes 
constelações de satélites permitindo: (i) diminuir os custos de acesso ao 
canal, (ii) uma maior flexibilidade na capacidade de gestão e controlo 
da largura de banda atribuída aos utilizadores em função dos requisitos 
e dos serviços requeridos para determinada missão, (iii) a instalação de 
antenas de menores dimensões e com controlo e monitorização total-
mente remota, bem como (iv) a capacidade de providenciar larguras de 
banda mais elevadas às forças destacadas.

7. SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

na era da internet das coisas (Internet of Things) e num mundo cada 
vez mais globalizado em que as ameaças no ciberespaço são uma realida-
de e uma preocupação crescente e permanente, e tendo em conta o impac-
to que um eventual ataque por esta via pode causar no normal funciona-
mento das instituições e nas infraestruturas criticas para a organização, ou 
numa visão mais abrangente, do próprio País, a segurança da informação 
e do ciberespaço assume particular importância, à qual a marinha, e a sTI 
em particular, tiveram que responder com a implementação de soluções 
técnicas de forma a manter o espaço cibernético/domínio da marinha se-
guro. Neste âmbito, são a seguir identificadas duas áreas em que Marinha, 
ao nível das FFAA, se destacou, tendo sido pioneira na definição e adoção 
de algumas soluções técnicas, que estão a ser agora adotadas pela própria 
Defesa, no âmbito da edificação da Capacidade de Ciberdefesa Nacional.

Acesso à Internet e Segurança de Perímetro

Na área do acesso corporativo à internet têm-se verificado gran-
des melhorias, percetíveis na qualidade dos serviços prestados trans-
versalmente a toda a marinha e à estrutura da amn, que resultam 
principalmente da evolução de uma arquitetura baseada num único 
acesso à internet de 24mbps22 localizado na margem norte, para, a 

22 mbps – megabit por segundo
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partir de 2014, uma arquitetura distribuída com dois acessos físicos 
de 200 mbps, redundantes entre si, um na margem norte e outro na 
margem sul.

ao nível da segurança de perímetro, os acessos à internet são pro-
tegidos por um conjunto de mecanismos de segurança onde se incluem 
firewalls, prevenção de intrusão (IPs), anti-Bot, antivírus, entre ou-
tros, que no seu conjunto concorrem para o incremento da segurança de 
perímetro. são também disponibilizados aos utilizadores acessos segu-
ros, a partir do exterior, através de Secure Sockets Layer Virtual Private 
Network (ssL VPn).

Já este ano foi efetuada a substituição dos proxies por equipa-
mentos mais robustos e com maior capacidade de processamento, que 
permitem implementar todo um conjunto de políticas de segurança e 
de auditoria nos acessos à internet por parte dos utilizadores da ma-
rinha e da amn, e assegurar a redundância automática para os utili-
zadores do serviço em caso de indisponibilidade de um dos acessos à 
internet.

Cyber segurança e segurança da informação

A Marinha, ao nível da FFAA, foi pioneira nesta área ao ter edifi-
cado em 2012 uma capacidade de Resposta a Incidentes de segurança 
da Informação (CRISI), que incluiu não só a definição de todo o edifício 
doutrinário, o Pca 16 (conceito de Implementação da capacidade de 
Resposta a Incidentes de segurança da Informação na marinha), como 
também a identificação e adoção de uma solução técnica que permitisse 
no terreno promover a recolha de informação e apresentar a qualquer 
momento o conhecimento situacional do nosso ciberespaço. a solução 
adotada assenta no Security Incident Event Management (sIem) da 
IBm, que permite assegurar a monitorização contínua da Rcm, corre-
lacionar eventos que ocorram nos diferentes dispositivos de segurança 
localizados no perímetro de segurança do domínio de marinha e alertar 
para a existência de eventuais ameaças e incidentes de segurança. Esta 
mesma solução está a ser adotada pelo centro de ciberdefesa nacional 
e pelos núcleos cIRc do estado-maior General das Forças armadas 
(emGFa) e dos Ramos. 

Nesta área, e mais recentemente, integrado no processo de edifica-
ção da capacidade de defesa nacional, decorre o projeto de edificação da 
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Computer Incidente Response Capability da marinha (núcleo cIRc), 
localizado no centro de operações de Rede (coRe) da DITIc, que 
resulta de um esforço conjunto para assegurar a resposta a incidentes 
de segurança da informação de forma coordenada, consubstanciando-se 
numa organização estruturada em processos e tecnologias.

De notar que desde a sua criação a cRIsI da marinha desenvolve 
atividades preventivas com base em resultados de avaliações de risco 
e inspeções na área das TIc e dos sIca23, com o objetivo de reduzir 
o número de inconformidades e incidentes identificados nesta área. A 
existência de uma capacidade de resposta a incidentes é essencial para 
assegurar a sua deteção logo que ocorram, de modo a minimizar a perda 
e destruição de dados, mitigando os pontos fracos que foram explora-
dos e restaurando os serviços de TIc. 

A monitorização contínua da RCM para identificação de padrões 
de comportamento de risco, fluxos de informação suspeitos ou poten-
ciais ataques tem-se mostrado essencial. esta ação, em conjunto com 
o estabelecimento de alguns procedimentos, tem permitido priorizar o 
tratamento de incidentes e implementar métodos eficazes de recolha e 
análise de dados e geração de relatórios. 

8. CONCLUSÕES

A Marinha, apesar da reconhecida insuficiência de recursos, 
tem sabido transformar as dificuldades e os obstáculos em oportu-
nidades para modernizar e inovar. Este é um desafio permanente, e 
o principal, que se coloca a quem nesta área ambiciona contribuir 
para uma Marinha moderna, mais eficiente e eficaz no cumprimento 
da sua missão.

O conjunto das iniciativas identificadas espelha, em parte, o cami-
nho que tem vindo a ser trilhado nas diferentes áreas tecnológicas de 
competência e responsabilidade do sector das Tecnologias da Informa-
ção, iniciativas que se revelam determinantes da sua cadeia de valor. 
No seu conjunto têm permitido, de forma equilibrada e sustentável, o 
desenvolvimento do conhecimento e a tomada de decisão mais infor-
mada e criteriosa, ao nível operacional e de gestão, no cumprimento das 

23 sistemas de Informação e comunicações automatizados
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normas aplicáveis ao desenvolvimento de todos os sI da marinha. no 
fim, garante-se a interoperabilidade dos dados e da informação, ao nível 
das camadas física e lógica, através da existência de uma infraestrutura, 
segura, resiliente e com elevada taxa de disponibilidade, adequada às 
necessidades organizacionais, potenciado pelo quadro das TI, num es-
forço de adaptação à envolvente e à otimização da marinha.

Tal como pudemos verificar, alguns dos projetos mais inovadores 
da marinha desenvolvidos nos últimos anos resultaram de iniciativas 
de investigação e desenvolvimento, em parcerias com empresas e uni-
versidades, e que devem continuar a ser promovidas. Por esta via con-
segue-se conceber, desenvolver e experimentar capacidades, em parti-
cular, mas não exclusivamente, no domínio das TI, de forma inovadora, 
e posicionar-se como uma organização visionária e de referência em 
determinados sectores, afirmando-se como parceiro estratégico para o 
desenvolvimento económico e científico nacional.

sendo certo que estamos no bom caminho e que nos pudemos or-
gulhar do trabalho já realizado, nunca é demais referir que os desafios e 
as oportunidades identificadas resultam do processo contínuo de gestão 
estratégica da marinha e que não se esgotam no tempo. Pelo contrário, 
obrigam a um esforço permanente e continuado no sentido de manter 
o ímpeto inovador, sob o risco de, se não o fizermos, poder-se deitar a 
perder tudo o que até agora tem vindo a ser construído e conquistado. 
na verdade, na era da globalização, da informação e dos centros de 
dados, da “internet das coisas”, das ameaças do ciberespaço, dos cons-
trangimentos crescentes ao nível dos recursos e em que a tecnologia 
evolui a uma velocidade alucinante e os ciclos de vida dos sistemas e 
equipamentos são cada vez mais curtos, temos que ser determinados e 
rápidos a decidir e ágeis no desenvolvimento e implementação de so-
luções inovadoras, que respondam aos novos requisitos de mobilidade, 
de segurança e de facilidade de acesso à informação com valor, bem 
como na otimização dos processos chave e de suporte com vista a pros-
seguir a sua eficiência e assim alcançar a superioridade da informação 
e decisão a todos os níveis dentro da organização, contribuindo para 
o cumprimento eficaz da Missão da Marinha. Não menos importante, 
será um novo equilíbrio que terá de ser encontrado entre segurança da 
informação e funcionalidades, tendo em conta que o fator tempo nos 
processos de decisão é cada vez mais um fator crítico e determinante no 
sucesso ou insucesso de determinada operação.
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BALDAQUE DA SILVA: A OBRA1

JoRGe manUeL moReIRa sILVa
capitão-de-fragata
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INTRODUÇÃO

Tendo sido assinalados, no passado dia 21 de agosto de 2015, cem 
anos sobre a morte do capitão-de-mar-e-Guerra engenheiro hidrógra-
fo António Baldaque da Silva, afigura-se oportuno recordar a vida e, 
sobretudo, a obra deste insigne Oficial, que desenvolveu uma visão in-
tegrada para o crescimento e o progresso de Portugal, sendo que muitas 
das suas ideias, não obstante os eventos posteriores, se mantêm sur-
preendentemente atuais.

1 este artigo baseia-se na comunicação que o signatário apresentou à academia de 
marinha em 3 de novembro de 2015.

cDU 929BaLDaQUe
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RESUMO

análise integrada da obra e do 
legado do cmG eh antónio ar-
tur Baldaque da silva, cem anos 
depois da sua morte.

PALAVRAS-ChAVE: 
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ABSTRACT

Analyzing the work of the great 
hydrographer and naval officer, 
Captain António Baldaque da 
Silva, 100 years after his death.
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anais do clube militar naval570

António Artur Baldaque da Silva nasceu em Lisboa a 28 de De-
zembro de 18522 e assentou praça na armada como aspirante extraor-
dinário a 17 de Outubro de 1870.

Depois de uma passagem pela Direção-geral dos Trabalhos hidro-
gráficos, como coadjuvante dos trabalhos geodésicos nacionais, con-
clui, em 1881, o Curso de Engenheiro Hidrógrafo na Escola Politécnica.

No âmbito específico da Hidrografia, foi encarregue de proceder 
à organização do Roteiro das costas e Portos do continente do Reino, 
trabalho de que resulta a publicação, em 1889, do Tomo I do Roteiro 
Marítimo da Costa Occidental e Meridional de Portugal, referente à 
costa do algarve.

nomeado vogal da comissão das Pescarias, escreveu aquela que 
é a sua obra mais conhecida, o Estado Actual das Pescas em Portugal 
(1891), que o credita como uma autoridade nacional na matéria.

no mesmo ano, já como capitão-Tenente, faz parte da comissão 
das Obras do Porto de Lisboa para modificar o projeto primitivo, de 
modo a torná-lo melhor e mais económico.

Em Novembro de 1892 é nomeado para a recém-criada Comissão 
central de Piscicultura, onde concebe a primeira estação aquícola em 
Portugal: a estação aquícola do Ave (que será construída em 1898). 

Reformado, por motivos de saúde, no posto de capitão-de-mar-
-e-Guerra, em 1911, dedicou-se à atividade política, tendo sido eleito 
senador do congresso pelo distrito de coimbra em 1914.

Na sequência da degradação do seu estado de saúde, viria a 
falecer, em Lisboa, a 21 de agosto de 1915.

ao longo de toda a sua obra, Baldaque da silva apresenta-
-nos uma personalidade científica multifacetada que se debruça 
sobre praticamente todos os aspetos do conhecimento aplicáveis 
às ciências do Mar: Hidrografia, Oceanografia, Astronomia, Bio-
logia Marinha, Demografia, Estatística, Arte da Pesca, Navegação, 
economia, construção naval, arquitetura, história e estratégia. 
Todas estas facetas, porém, se manifestaram em alturas diversas, 
consoante os trabalhos em que o seu autor se viu envolvido, e qua-

2 No entanto, as anotações de um caderno de observações de campo indicam 1853 
como o verdadeiro ano do seu nascimento, informação que é corroborada em 
várias notas biográficas de jornais da época. De acordo com informações dadas 
pelos seus descendentes, teria falsificado a data de nascimento para poder assentar 
praça na marinha um ano mais cedo.
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se sempre inicialmente relacionadas com a sua atividade de enge-
nheiro hidrógrafo. Procuraremos, pois, nesta análise, e sem entrar 
em detalhes técnicos (no anexo a encontra-se uma descrição mais 
detalhada de cada trabalho), estabelecer um fio condutor para a 
vasta e riquíssima obra de Baldaque da silva3. 

Para o efeito, dividimos os seus trabalhos em seis grandes grupos:

1) Obras de carácter técnico hidrográfico/oceanográfico
2) Projetos e estudos portuários
3) estudos sobre as pescas
4) obras de carácter histórico
5) obra de síntese (única)
6) obras de carácter diverso

em cada um deles analisaremos, de modo mais pormenorizado, as 
diferentes facetas manifestadas pelo autor, tendo, porém, em conside-
ração que se torna difícil estabelecer compartimentos estanques entre 
os diversos tipos de trabalhos por ele realizados, grande parte dos quais 
efetua abordagens multidisciplinares.

ENQUADRAMENTO hISTÓRICO

O século XIX é, em geral, um período de franco desenvolvimento 
da Hidrografia em Portugal, começando em 1836, com a criação do 
curso de Engenheiro Hidrógrafo, e passando, a partir de 1851, pelo iní-
cio dos trabalhos de levantamento sistemático dos portos, rios e costas 
marítimas nacionais. No entanto, só em 1890 os serviços hidrográficos 
foram definitivamente integrados no Ministério da Marinha e do Ultra-
mar (ver anexo B).

a segunda metade do século é, em Portugal, marcada pelo movi-
mento designado por “Fontismo”, caracterizado pelo fomento das obras 
públicas e por uma tentativa de modernização das infraestruturas do 
País. esse ímpeto modernizador e reformista fez-se também sentir no 
desejo de desenvolver a atividade pesqueira nacional, que se encontra-

3 Ver também quadro comparativo da obra e da carreira de Baldaque da silva 
(anexo c).
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va num estado de grande atraso. Em 1878 é criada a Comissão Central 
de Pescarias e são nomeadas comissões de estudo que integram vários 
oficiais superiores da Armada. Em 1890 é conduzido um inquérito geral 
às pescas em todo o Reino e em 1891 sai a primeira coleção de legis-
lação referente ao setor. Este processo conhece, em 1892, uma nova 
dimensão, com a criação da comissão nacional de Piscicultura. 

a estas ações não é, decerto, estranho o desenvolvimento mundial 
da Oceanografia e do gosto pelas ciências do Mar, de que são exem-
plos as campanhas oceanográficas do príncipe Alberto, do Mónaco 
(1875/1915) e do rei D. Carlos (1889-1907).

CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS

Obras de carácter técnico hidrográfico/oceanográfico:

•	“choque das ondas”, Anais do Clube Militar Naval, nº 11, Lis-
boa, 1881, p.p. 87-91

•	“Initium et Terminus” (emprego da agulha de marcar para a deter-
minação do ponto de partida e chegada de uma derrota de alto mar), 
Anais do Clube Militar Naval, nº 12, Lisboa, 1882, p.p. 39-42

•	Sondas e Marés, Lisboa, Typographia da Vª Sousa Neves, 1882
•	“correntes Fluviaes, marítimas e oceânicas”, Anais do Clube 

Militar Naval, nº 14, Lisboa, 1884, p.p. 24-29/40-46
•	Tomo I do Roteiro Marítimo da Costa Occidental e Meridional 

de Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 1889
•	Estudo Historico Hydrographico Sobre a Barra e o Porto de Lis-

boa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1893

os primeiros trabalhos de Baldaque da silva surgem direta-
mente relacionados com a sua atividade hidrográfica. É possível 
que o gosto por aquela área tivesse sido, pelo menos em parte, 
herdado do pai, o Vice-almirante Francisco maria Pereira da silva 
(1814-1891), engenheiro hidrógrafo, que chefiou a Direcção-Geral 
dos Trabalhos Geodésicos do ministério das obras Públicas e fora 
o responsável pela realização das primeiras obras da barra e do 
porto da Figueira da Foz, pela construção do farol do cabo mon-
dego, e pela realização do levantamento hidrográfico da enseada 
da Figueira e da planta dos campos inundados do mondego. É de 
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referir que Baldaque da silva iniciou o curso de engenheiro hi-
drógrafo à revelia dos seus superiores, na altura em que se encon-
trava a coadjuvar os trabalhos geodésicos nacionais, e só um ano 
depois (21 de Agosto de 1880) apresentou o requerimento para ser 
autorizado a concluir o curso, alegando ter já completado quatro 
das suas oito cadeiras. Tal expediente valeu-lhe o desagrado da 
hierarquia da Marinha, que interpretou a frequência não autori-
zada do curso como falta de dedicação às tarefas que lhe tinham 
sido atribuídas. Logo após a conclusão do curso de engenheiro 
hidrógrafo surge o seu primeiro artigo nos Anais do Clube Militar 
Naval, como se tivesse necessidade de demonstrar a solidez dos 
conhecimentos recém-adquiridos. 

A sua primeira obra de vulto, Sondas e Marés, que compôs e im-
primiu às suas próprias custas e que pretendeu tornar um manual de 
referência para trabalhos hidrográficos não especializados, insere-se 
um pouco neste espírito, embora já surja consolidada com alguma ex-
periência no terreno.

Mas, a grande obra que produziu no âmbito específico da Hidro-
grafia foi o Tomo I do Roteiro Marítimo da Costa Occidental e Meri-
dional de Portugal, produto direto do encargo que lhe foi atribuído de 
organizar o Roteiro das costas e Portos do continente do Reino.

o Estudo Historico Hydrographico Sobre a Barra e o Porto de 
Lisboa, embora se possa considerar um trabalho de carácter hidrográ-
fico, surge já na sequência da sua participação na comissão de obras 
do porto de Lisboa, pelo que não seria, de todo, descabido incluí-lo na 
divisão seguinte.

Projectos e estudos portuários:

•	“Porto de abrigo na costa do algarve”, Diário de Portugal, Lis-
boa 1885

•	“Uma objecção Técnica às obras do Porto de Lisboa”, série de 
artigos publicados no Commercio de Portugal, Lisboa, Imprensa 
Nacional, Janeiro de 1888

•	Étude Sur L’Ameloration des Ports Établis sur les Cotes Basses 
et Sablonneuses, Lisboa, société Typographique Franco-Portu-
gaise, 1888
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•	Projecto de Navegação Interior em Portugal, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1890

•	Portos e Canaes - O Engrandecimento da Região Central de 
Portugal: Representação Dirigida ao Congresso Nacional da 
República Portugueza Sobre o Engrandecimento da Beira e a 
Construção do Porto Oceanico-Commercial do Cabo Mondego, 
Lisboa, centro Typographico colonial, 1913

•	“o Porto do cabo mondego, os entrepostos de aveiro, coimbra e 
Leiria e os melhoramentos da Figueira da Foz”, A Voz da Justiça, 
Figueira da Foz, 21 de outubro de 1913 a 16 de Junho de 1914

os primeiros levantamentos conduzidos por Baldaque da silva 
para o roteiro da costa de Portugal foram efetuados na costa algarvia, 
onde se apercebeu da necessidade de dotar o algarve de um porto de 
abrigo, cuja melhor localização seria junto à Ponta do altar, ao largo de 
Portimão. Daí surgiu o projeto que publicou em 1885.

Desperto, deste modo, o seu interesse pelos estudos portuários, em 
pleno período fontista, publica, em 1888, uma série de artigos a criticar 
as obras de melhoramento do porto de Lisboa que se encontravam em 
curso. Três anos depois era convidado a integrar a comissão de obras 
daquele porto, onde não figurava qualquer engenheiro hidrógrafo.

Ainda em 1888, respondendo a um concurso internacional lançado 
pelo governo da Bélgica, e aproveitando os seus conhecimentos e a 
sua experiência no capítulo das obras portuárias, publica o Étude Sur 
L’Ameloration des Ports Établis sur les Cotes Basses et Sablonneuses, 
cujo conteúdo se aplica a vastas zonas da costa portuguesa, cujas ca-
racterísticas tão bem conhecia. obteve, com ele, uma menção honrosa.

começara, então, a desenvolver uma visão conjunta de desenvol-
vimento do território português baseada nos acessos ao mar, centrada, 
primeiro, nos portos oceânicos e alargada, depois, às suas ligações flu-
viais, surgindo, então o Projecto de Navegação Interior em Portugal. 
este projeto defende, basicamente, o estabelecimento de uma via de 
comunicação entre os rios Tejo, mondego, Vouga (Ria de aveiro) e 
Douro, que permitiria a portos oceânicos como os de Leixões e Lisboa 
servir portos secundários mais para o interior. Deste modo, cidades in-
teriores como Coimbra e Leiria passariam a ter valências de portos de 
mar, possibilitando, assim, um desenvolvimento integrado de todo o 
território português.
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o projeto do porto oceânico do cabo mondego vem integrar-se 
neste plano portuário conjunto, embora este tenha surgido muito pos-
teriormente, após a sua reforma da marinha e, provavelmente, enqua-
drado numa estratégia eleitoral no círculo da Figueira da Foz, pelo qual 
se candidataria a deputado no ano seguinte. neste projeto integrado 
propõe-se a ligação do eventual porto oceânico do cabo mondego à 
Ria de aveiro (que, devido ao seu grande assoreamento e rebentação 
desde o largo não possuía condições para porto oceânico), a coimbra e 
a Leiria (ligando o mondego ao Liz). Deste modo, o porto da Figueira, 
em posição central, serviria três portos, o que permitiria um desenvol-
vimento integrado da Região centro e faria prosperar a Figueira da Foz, 
libertando-a do papel de mera estância de veraneio.

estudos sobre as pescas:

•	Planta Hydrographica da Entrada, Barra, Porto de Setúbal e 
Relatório sobre a Pesca Marítima e Fluvial n’Esta Localidade, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1887

•	Relatório Sobre a Pesca Marítima nas Águas de Peniche, Ber-
lengas e Farilhões, Lisboa, Imprensa Nacional, 1889

•	Estado Actual das Pescas em Portugal Compreendendo a Pesca 
Marítima, Fluvial e Lacustre em Todo o Continente do Reino, 
Referido ao Ano de 1886, Lisboa, Imprensa Nacional, 1891

•	“a muleta de Pesca”, Arte Portugueza, ano I, nº 5, s.l., maio de 
1895

•	“a Pesca do atum”, Revista Portugueza Colonial e Marítima, 
s.l., 1º e 2º semestres 1897-1898, pp. 318-325/401-409/594-604

•	“estação aquícola do ave”, O Século, Lisboa, 10 de Junho de 
1898, p. 1

Em 1886, enquanto encarregue de levantar a planta hidrográfica 
da costa entre o cabo espichel e setúbal, na parte onde se encontra-
vam as armações da pesca da sardinha, Baldaque da silva efetua, no 
mesmo trabalho, um relatório sobre a atividade pesqueira naquela zona 
(podemos, pois, considerá-lo um trabalho misto). Dois anos depois é 
mandado proceder ao estudo das condições de pesca e do lançamento 
das armações valencianas e redondas na enseada de Peniche, mar da 
Berlenga e Farilhões, formulando, com a máxima urgência (tornava-
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-se necessário um parecer em relação aos requerimentos de alguns 
armadores locais), um regime racional e conveniente sobre a pesca 
nesta região. Destas incumbências resultaram diretamente as duas 
primeiras obras que publicou sobre as pescas em Portugal.

Um engenheiro hidrógrafo, pelo seu conhecimento do relevo e 
da natureza dos fundos, que influenciam a deslocação das espécies 
piscícolas, já tinha, à partida, algumas habilitações para se pronun-
ciar sobre a atividade pesqueira. no caso de Baldaque da silva, que 
durante o levantamento da costa portuguesa tivera oportunidade de 
conviver com os pescadores de diversas localidades e de os acompa-
nhar nas suas fainas (juntamente com alguns conhecimentos adqui-
ridos na sua mocidade, durante as suas estadias na Figueira da Foz), 
essas habilitações seriam ainda mais flagrantes, sendo possível que, 
desde cedo, tivesse demonstrado grande sensibilidade para o assun-
to. Não é, assim, de estranhar que em 1889 fosse nomeado vogal da 
comissão das Pescarias.

Tendo, a partir daí, acesso a informação integrada e poder para 
dirigir e efetuar inquéritos, a que se veio juntar a informação reco-
lhida ao longo dos anos anteriores, pôde apresentar a sua obra de 
excelência: Estado Actual das Pescas em Portugal, que constitui um 
exaustivo e inigualável estudo de toda a atividade pesqueira de Por-
tugal continental, com toda a informação adicional com ela relacio-
nada.

escreve, depois disso, alguns artigos sobre aspetos mais especí-
ficos e, em 1898, publica no jornal O Século uma descrição da esta-
ção aquícola do ave que, no âmbito dos seus trabalhos na comissão 
Permanente de Piscicultura (para onde entrara em 1892), ajudara a 
conceber. É, no entanto, de referir que já em anteriores trabalhos Bal-
daque da silva se referira à atividade piscícola como uma nova forma 
de obter rendimento dos nossos recursos hídricos.

obras de carácter histórico:

•	O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral: Memória 
Typographica da Academia Real das Sciencias, Lisboa, 1892

•	Notícia Sobre a Nao S. Gabriel em que Vasco da Gama Foi pela 
Primeira Vez à Índia, Lisboa, Typographia da academia Real das 
Sciencias, 1892
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não sendo um historiador na sua formação de base, as duas 
obras de carácter histórico de Baldaque da silva foram escritas com 
um propósito específico: promover os Descobrimentos Portugueses 
na Exposição Colombina de Madrid (1892), numa altura em que os 
brios nacionais ainda estavam incendiados pelo Ultimatum britânico 
(1890).

a primeira, O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Ca-
bral, destinava-se a contrapor o descobrimento intencional do Brasil 
à descoberta acidental da américa por colombo. nela o autor utiliza 
os seus conhecimentos dos ventos e das correntes atlânticos, assim 
como das técnicas de manobra e de navegação do século XIV, para 
demonstrar que a descoberta do Brasil não se dera por acidente ou 
por erro de navegação.

a segunda mais não é do que a memória descritiva da constru-
ção do modelo reduzido da nau “s. Gabriel”, que a academia das 
Ciências lhe encomendara (durante a composição do Estado Actual 
das Pescas em Portugal fizera construir vários modelos reduzidos de 
embarcações e de aparelhos de pesca, o que teria consolidado os seus 
conhecimentos sobre construção naval e despertado o seu interesse 
pela arqueologia naval), em resposta à construção, por parte dos go-
vernos da espanha e dos estados Unidos, de modelos dos navios de 
colombo.

Pela descrição que acabamos de fazer, é fácil concluir que es-
tas chamadas “obras de carácter histórico” não tratam de “história 
pura”, mas antes reúnem uma visão histórica de diferentes áreas do 
conhecimento marítimo.

Para além destes dois trabalhos, devem ser aqui referidos dois 
outros que, pela sua especificidade, enquadrámos noutras categorias: 
“historia dos eclipses (estudo sobre os eclipses da Lua)” Anais do 
Clube Militar Naval, nº 14, Lisboa, 1884 (obras de carácter diverso) 
e o Estudo Historico Hydrographico Sobre a Barra e o Porto de 
Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1893 (obras de carácter técnico 
hidrográfico/oceanográfico).

obra de síntese:

•	Restauração do Poder Marítimo de Portugal, Lisboa, antónio 
Maria Pereira Ed., 1894
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a Restauração do Poder Marítimo de Portugal é uma importante 
obra de referência para quem quer que se dedique ao estudo do traba-
lho de Baldaque da silva, pois reúne, numa visão de conjunto, os seus 
anteriores estudos, projetos e recomendações nas áreas das pescas e 
das obras portuárias, acrescidos de outras recomendações específicas ao 
nível da construção naval, educação, recrutamento marítimo e linhas de 
navegação, todas combinadas (e apoiadas em exaustivas estatísticas e 
rigorosos orçamentos) para demostrar que a chave para o ressurgimento 
português estava em apostar nas atividades marítimas.

como atrás foi referido, Baldaque da silva tinha um projeto para 
o desenvolvimento integrado do território português. Infelizmente os 
meios políticos da altura e os que se lhes seguiram não souberam apro-
veitar a sua visão crítica e esclarecida.

obras de carácter diverso:

•	“historia dos eclipses (estudo sobre os eclipses da Lua)”, Anais do 
Clube Militar Naval, nº 14, Lisboa, 1884, p.p. 7-15/33-36/53-61

•	Catalogo da Secção Maritima Portugueza na Exposição de Ma-
drid em 1892, Lisboa, Academia das Sciencias de Lisboa, 1892

•	 “a educação Physica do homem do mar”, Anais do Clube Mi-
litar Naval, nº 23, Lisboa, 1893, p.p. 37-38

•	“a entrega do commando”, Anais do Clube Militar Naval, nº 
23, Lisboa, 1893, p.p. 195-196

•	“as Publicações na marinha”, Anais do Clube Militar Naval, nº 
23, Lisboa, 1893, p.p. 69-70

•	Le Probleme de la Vie, Lisboa, Imprensa Libanio da silva, 1911
•	O Vice-Almirante Pereira da Silva, s.d. (inédito e incompleto)

as obras acima enumeradas, ilustrando o espírito multidiscipli-
nar do seu autor, caracterizam-se pelo facto do seu conteúdo não estar 
diretamente relacionado com a formação técnico-científica de base 
de Baldaque da silva, embora muitas delas tenham a ver com a sua 
experiência de Marinha (e o seu sentido crítico tinha a capacidade 
de abranger várias vertentes). Duas delas, “a educação Physica do 
homem do mar” e “a entrega do commando”, curiosamente, versam 
sobre assuntos em relação aos quais a sua experiência era bastante 
reduzida. 
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Sobre a primeira, diga-se, porém, que sendo um homem de ciên-
cia, Baldaque da silva não descurava a prática de desportos como o tiro, 
a esgrima e a pesca4 e que, jamais tendo tido ocasião de provar o seu 
valor em combate, admirava aqueles que o faziam, como poderemos 
inferir da descrição que no seu manuscrito O Vice-Almirante Pereira da 
Silva5 fez dos combates em que o pai participara. 

Sobre a segunda, diremos que a experiência de comando de 
Baldaque da Silva não chegara a um mês (e aquele fora exercido 
interinamente)6 e que, na altura em que escreveu o artigo, já se encon-
trava afastado dos navios. assistira, no entanto, ao longo da sua carrei-
ra, a várias entregas de comando, tendo a sensibilidade suficiente para 
considerar que tal cargo, constituindo uma legítima aspiração dos seus 
camaradas de Marinha e uma elevada referência para todos os homens 
do mar, devia ser entregue e recebido com a maior solenidade.

Le Probléme de la Vie é outro trabalho curioso, pois é simultanea-
mente de carácter científico e filosófico, debruçando-se sobre um tema 
que nunca fora antes abordado por Baldaque da silva: os fenómenos 
físico-químicos (incluindo a circulação da matéria cósmica) que regem 
as transformações da matéria e o processo de origem da Vida, assim 
como todas as suas manifestações.

O LONGO INTERREGNO (1900-1911)

Entre 1900, ano em que publicou a versão em Francês da Notícia 
Sobre a Nao S. Gabriel, e 1911, em que levou ao prelo Le Probléme de 
la Vie, não identificámos quaisquer obras publicadas por Baldaque da 
silva.

4 O Século, Lisboa, 6 de Novembro de 1892
5 De que falaremos adiante, com mais pormenor.
6 exercera o comando interino da canhoneira “Rio minho” entre 31 de Janeiro e 

19 de Fevereiro de 1878, após o destacamento do seu comandante. Um episódio 
dessa curta, mas intensa, experiência, em que amplamente demonstrou a sua co-
ragem, firmeza de carácter, capacidade de liderança e aptidão de marinheiro, foi o 
trânsito que efetuou entre s. Tomé e Luanda, em difíceis condições de mar e com 
o navio num lastimoso estado de degradação, sem oferecer quaisquer garantias 
de segurança, o que lhe valeu uma menção de apreço por parte do Governador 
de s. Tomé.
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embora não haja certezas, o motivo que poderá estar na origem 
deste longo interregno é a redação de uma obra sobre a vida e a obra do 
seu pai, O Vice-Almirante Pereira da Silva, manuscrito de 398 páginas, 
que nunca chegaria a publicar, ou sequer a concluir. outro motivo que 
poderá ter contribuído para a interrupção é a fase conturbada pela qual 
passou a sua carreira de marinha, com a sua ultrapassagem na promo-
ção a capitão-de-mar-e-Guerra e o longo recurso que se lhe seguiu7.

CONCLUSÃO

apesar de polivalente e multifacetada, a obra de Baldaque da silva 
assenta, antes do mais, na sua formação de base como engenheiro hidró-
grafo (em que seguiu as pisadas do pai), da qual acabam por derivar os 
seus estudos na área das pescas e os projetos de índole portuária. Por outro 
lado, a sua produção técnico-científica não deixa de refletir a época em 
que viveu, onde, na parte que nos interessa, sobressaem o levantamento 
hidrográfico sistemático da costa portuguesa, o fomento da atividade pes-
queira, o investimento na infraestrutura portuária e o desenvolvimento da 
Oceanografia.

esta interligação não diminui, no entanto, a riqueza da sua obra nem o 
valor do seu contributo para a sociedade Portuguesa, patente no rigor e na 
abordagem multidisciplinar dos problemas cuja resolução lhe foi confiada. 
estas abordagens, progressivamente agregadas numa visão conjunta, mos-
tram-nos um Baldaque da silva profunda e apaixonadamente empenhado 
no engrandecimento do seu país. e se alguns dos seus estudos acabaram, 
inevitavelmente, por sofrer alguma desatualização, como foi o caso do seu 
projeto de navegação interior, tornado obsoleto pelo desenvolvimento en-
tretanto ocorrido na rede viária nacional, permanecem atuais muitas das 
suas recomendações, que ainda hoje seria importante recordar:

•	abordagem multidisciplinar e integrada aos problemas do País;
•	estudos exaustivos e rigorosos, apoiados na opinião de especia-

listas;

7 Em 1908, tendo tido vaga para promoção a Capitão-de-Mar-e-Guerra, fora preterido 
na promoção, alegadamente por não ter o tirocínio de embarque agora exigido. 
No entanto, o oficial que o ultrapassara era também hidrógrafo e, como ele, não 
tinha o tirocínio exigido. o recurso acabou por ser resolvido por decreto de 16 de 
março de 1910, em que Baldaque da silva foi promovido ao posto de capitão-
-de-Mar-e-Guerra, com efeitos retroativos desde 27 de Novembro de 1908.
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•	Um projeto de desenvolvimento nacional baseado numa visão 
estratégica alargada;

•	Potenciação da vocação marítima de Portugal através de maior 
abertura ao mar;

•	Uso do mar, de modo concertado, nas suas múltiplas vertentes

numa época em que proliferam obras portuárias e costeiras sem 
qualquer estudo prévio e se fala do mar de modo avulso e sem qualquer 
sentido estratégico, nunca é demais relembrar estes singelos, mas pro-
fundos, ensinamentos. cem anos depois, e mais do que nunca, continua 
a fazer sentido evocar a figura e o legado de Baldaque da Silva.
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ANEXO A

DEScRIÇÃO DAS OBRAS 
DE BALDAQUE DA SILVA

esta breve descrição não pretende fazer uma análise na especiali-
dade de cada uma das obras apresentadas, embora nos detenhamos mais 
pormenorizadamente sobre as que se nos afiguram mais importantes 
ou, pelo menos, mais características. Todas elas foram lidas pelo autor 
deste estudo, que apresenta, assim, a sua visão pessoal e despida de 
quaisquer pretensões de carácter técnico ou científico.

embora se tenha procurado efetuar uma listagem o mais exaus-
tiva possível, admite-se que um ou outro artigo assinado(s) pelo au-
tor e publicado(s) nalgum(ns) periódico(s) possa(m) ter passado 
despercebido(s).

“Choque das Ondas”, Anais do Clube Militar Naval, nº 11, Lisboa, 
1881, p.p. 87-91

apresenta um original algoritmo para o cálculo da força de impac-
to das ondas sobre a costa em função da sua altura e do vento que se faz 
sentir; confrontação com experiências feitas por cientistas internacio-
nais e respetiva validação.

“Initium et Terminus (Emprego da agulha de marcar para a de-
terminação do ponto de partida e chegada de uma derrota de alto 
mar)”, Anais do Clube Militar Naval, nº 12, Lisboa, 1882, p.p. 39-42

Propõe substituir o uso da agulha de marcar pela utilização dos ân-
gulos horizontais de sextante para a marcação dos pontos costeiros de 
início e fim da derrota. Este método acaba por ser mais expedito e mais 
exato, pois os azimutes obtidos com agulha (magnética) tinham de ser 
sujeitos a grandes e, muitas vezes, inexatas correções de declinação e 
desvio. Aqui se nota uma grande influência da atividade hidrográfica do 
autor.
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Sondas e Marés, Typographia da Vª Sousa Neves, Lisboa, 1882

Primeira obra completa de Baldaque da silva, composta e impres-
sa às custas do autor. nela se descrevem os marémetros e os marégra-
fos, sua instalação, observação de marés e determinação dos elementos 
que delas resultam. contém ainda uma descrição dos instrumentos e 
dos métodos empregues nas sondagens, assim como dos métodos de 
referência, redução, colocação e representação das sondas.

este estudo tinha sido sugerido a Baldaque da silva pelo Primeiro-
-Tenente moraes e sousa, tendo por objetivo contribuir para futuros 
trabalhos hidrográficos como os que eram executados pelos oficiais da 
armada nas províncias ultramarinas.

Em 1888 foi tornado público o agradecimento do Conselho Escolar 
da escola naval pelo gracioso envio de 50 exemplares por parte do autor.

“Correntes Fluviaes, Marítimas e Oceânicas”, Anais do Clube Mili-
tar Naval, nº 14, Lisboa, 1884, p.p. 24-29/40-46

Classificação das correntes; análise das suas causas físicas e das 
teorias existentes, na época, sobre o assunto; passagem em revista das 
principais correntes mundiais; análise rápida de outros fenómenos as-
sociados (redemoinhos, sorvedouros); descrição dos métodos e instru-
mentos utilizados para a medição das correntes e o modo de as repre-
sentar nas cartas para apoio à navegação

“historia dos Eclipses (Estudo sobre os eclipses da Lua)”, Anais do 
Clube Militar Naval, nº 14, Lisboa, 1884, p.p. 7-15/33-36/53-61

Perspetiva histórica sobre o modo de ver os eclipses da Lua ao 
longo dos tempos, dando uma perspetiva da evolução da astronomia; 
explicação científica e matemática do fenómeno.

“Porto de Abrigo na Costa do Algarve”, Diário de Portugal, Lisboa 
1885

o levantamento da costa algarvia foi o primeiro no âmbito da ela-
boração do roteiro da costa de Portugal. Foi deste levantamento que 
Baldaque da silva entendeu a necessidade de dotar o algarve de um 
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porto de abrigo que protegesse do Levante e pudesse ser demandado em 
quaisquer condições de maré.

além disso, não havendo qualquer porto de abrigo entre cádiz e 
setúbal, este porto permitiria desviar boa parte da navegação que de-
mandasse o porto de cádiz, do mesmo modo que o futuro porto de 
Leixões desviaria parte da navegação até ali destinada a Vigo.

a sua conclusão foi a de que o local ideal seria na Ponta do altar, 
onde, aliás, os navios buscavam muitas vezes abrigo do Levante en-
quanto aguardavam a altura conveniente para entrar em Portimão.

este porto seria basicamente constituído por um quebra-mar que 
partiria da Ponta do altar para noroeste.

o projeto inclui uma estimativa dos custos envolvidos, assim 
como do impacto favorável na região (a que não era estranho o facto do 
caminho de ferro do algarve ter um ramal até Vila nova de Portimão).

Planta Hydrographica da Entrada, Barra, Porto de Setúbal e Rela-
tório sobre a Pesca Marítima e Fluvial n’Esta Localidade, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1887

Planta hidrográfica da barra e do porto de Setúbal, acompanhada 
de uma descrição da enseada, da importância da pesca no local (com 
relação das embarcações existentes), dos aparelhos empregues nas lo-
calidades, da desova e criação das espécies, e um parecer técnico sobre 
o melhor modo de lançar as armações (tendo em vista não estorvar a 
navegação e aproveitar melhor a pesca).

a acompanhar o estudo estão esquemas das várias armações de 
pesca utilizadas.

“Uma Objecção Técnica às Obras do Porto de Lisboa”, série de 
artigos publicados no Commercio de Portugal, Imprensa Nacional, 
Lisboa, Janeiro de 1888

nesta série de artigos, Baldaque da silva insurge-se contra as 
obras levadas a cabo com o objetivo de melhorar o porto de Lisboa, pois 
considerava que o este tinha, já de si, excelentes condições naturais, 
não necessitando, portanto, de outros melhoramentos que não fossem 
a aquisição de meios e equipamentos apropriados: docas de reparação, 
docas de carga/descarga e amarrações fixas nos fundeadouros.
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considerava que as obras em curso iam diminuir consideravel-
mente o leito salgado da bacia hidrográfica do Tejo, pois tinham sido 
decididas sem um estudo prévio das correntes e das marés do rio (a 
junta consultiva do ministério das obras Públicas nem sequer incluía 
um engenheiro hidrógrafo). Para o autor, as melhores obras que pode-
riam ser feitas seriam a reabertura do canal entre a Torre de Belém e a 
margem norte (cujo assoreamento viera estrangular aquela zona do rio) 
e a construção de cais que respeitassem as inflexões naturais do rio, de 
modo a não contrariar a sua circulação normal.

Étude Sur L’Ameloration des Ports Établis sur les Cotes Basses et 
Sablonneuses, Société Typographique Franco-Portugaise, Lisboa, 
1888

Trabalho sobre o melhoramento dos portos localizados em costas 
baixas e arenosas (como frequentemente sucedia em Portugal, realidade 
que o autor tão bem conhecia), apresentado no concurso internacional de 
1881 aberto pelo governo da Bélgica que obteve uma menção honrosa.

Relatório Sobre a Pesca Marítima nas Águas de Peniche, Berlengas 
e Farilhões, Imprensa Nacional, Lisboa, 1889

Elaborado na sequência do encargo de proceder ao estudo das con-
dições de pesca e do lançamento das armações valencianas e redondas na 
enseada de Peniche, mar da Berlenga e Farilhões, formulando, com a máxi-
ma urgência, um regime racional e conveniente sobre a pesca nesta região

Comporta uma descrição da situação geográfica da zona (acompa-
nhada de um plano hidrográfico), enumeração das espécies ictiológicas 
mais importantes, descrição (com esquemas) dos aparelhos de pesca uti-
lizados, tipos de embarcações de pesca, estatísticas, legislação aplicável 
e situação atual das armações fixas. Inclui também um parecer sobre os 
requerimentos individuais apresentados por vários armadores de Peniche.

Tomo I Roteiro Marítimo da Costa Occidental e Meridional de Portu-
gal, Imprensa Nacional, Lisboa, 1889

Descrição da costa sul de Portugal, entre o cabo de s. Vicente e 
o rio Guadiana, com muitas vistas intercaladas no texto e os planos 
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hidrográficos dos portos e enseadas. Apresenta uma carta reduzida da 
costa do algarve.

embora poucos comentários haja a fazer sobre um trabalho cuja 
natureza é por demais conhecida, saliente-se que este Tomo I foi, sem 
dúvida, a obra mais importante de Baldaque da silva de âmbito pura-
mente hidrográfico.

Projecto de Navegação Interior em Portugal, Lisboa, Imprensa Na-
cional, 1890

Projeto de uma via de comunicação entre os rios Tejo, mondego, Vou-
ga (Ria de aveiro) e Douro, que permitiria a portos oceânicos como os de 
Leixões e Lisboa servir portos secundários mais para o interior, possibili-
tando, assim, um desenvolvimento integrado de todo o território português.

Estado Actual das Pescas em Portugal Compreendendo a Pesca Ma-
rítima, Fluvial e Lacustre em Todo o Continente do Reino, Referido 
ao Ano de 1886, Imprensa Nacional, Lisboa, 1891

eis aquela que é, muito justamente, considerada a obra-prima de 
Baldaque da silva e que constitui, de facto, um estudo cobrindo todos 
os aspetos (geográficos, demográficos, estatísticos, técnicos, biológicos 
e legais) da atividade pesqueira (da época) em Portugal e cuja profun-
didade e abrangência não foram, até hoje, igualadas.

a obra está dividida em 14 capítulos:

1.	Descrição física da costa e dos rios
2.		Divisão e classificação das pescas e dos aparelhos; descrição 

das espécies
3.	Descrição dos portos; embarcações, pescado e estatísticas
4.	Pesca longínqua: portos, embarcações e aparelhos
5.	Pesca do alto: aparelhos e técnicas nos diversos portos do Reino
6.	Pesca costeira: aparelhos e técnicas nos diversos portos do Reino
7.	Pesca fluvial: aparelhos e técnicas nos diversos rios
8.	Pesca lacustre: aparelhos e técnicas nas lagoas
9.	Pesca recreativa
11.	apanha de plantas marinhas
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12.	embarcações de pesca – descrição
13.	Importância da pesca em Portugal (estatísticas)
14.	Legislação, usos e costumes
15.	Vocabulário

o trabalho apresentado baseava-se, segundo o autor, no estudo feito 
durante 10 anos em toda a costa, rios, rias e lagos, percorrendo as loca-
lidades e acompanhando os pescadores (classe profissional com a qual 
viria a estabelecer forte empatia). De facto, desde 1884 se vinha dedican-
do a efetuar o levantamento da costa portuguesa e a organizar o respetivo 
roteiro (que lhe permitiram fazer uma rigorosíssima descrição física da 
costa, dos rios e dos portos). no capítulo das pescas fora já encarregue, 
em 1886 (ano a que se refere O Estado Actual das Pescas em Portugal), 
de efetuar o levantamento da porção de costa entre o cabo espichel e 
setúbal, na zona onde se encontravam armações da pesca da sardinha, e 
em 1889 de efetuar o estudo das condições de pesca e do lançamento das 
armações valencianas e redondas na enseada de Peniche, mar da Berlen-
ga e Farilhões. É natural que durante a execução de todas essas ativida-
des, juntamente com as suas deslocações à casa da família na Figueira da 
Foz, onde conhecia os pescadores locais, fosse recolhendo os dados que 
lhe permitiram efetuar aquele trabalho. Tendo sido nomeado, em Junho 
de 1889, vogal da Comissão das Pescarias, terá tido acesso a novos da-
dos, muitos deles apurados nos extensos inquéritos mandados efetuar por 
aquela comissão nesse período, que lhe terão permitido complementar e 
enquadrar a informação de que até aí dispusera.

Para tornar mais clara a descrição do material feita no livro, Balda-
que da silva mandou construir nas diversas localidades modelos redu-
zidos dos aparelhos e das embarcações, organizando, assim, a primeira 
coleção do género em Portugal. Esta coleção figurou na representação 
portuguesa na exposição colombina de madrid, tendo, posteriormente, 
sido cedida ao museu marítimo da escola Pedro nunes (hoje museu 
Ramalho ortigão), no algarve.

o livro é ilustrado por belíssimas gravuras e aguarelas8 cuja base 
foi, provavelmente, efetuada pelo próprio autor a partir dos seus pró-
prios esboços9 (a arte final foi assinado por Jº [João?] Almeida).

8 cujos originais foram adquiridos em 2003 pelo museu de marinha.
9 A família confirma esta versão.
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a obra, que pela sua importância foi mandada publicar pelo minis-
tério da marinha e Ultramar (tendo Baldaque da silva cedido gratuita-
mente os seus direitos), enquadrou-se no esforço que o governo portu-
guês vinha efetuando desde 1830, numa tentativa de fazer recuperar o 
atraso nacional que se verificava no setor face às evoluídas técnicas que 
outros países tinham introduzido na sequência da Revolução Industrial 
(ver anexo B).

Catalogo da Secção Maritima Portugueza na Exposição de Madrid 
em 1892, Lisboa, Academia das Sciencias de Lisboa, 1892

Relação dos mapas, quadros, modelos de aparelhos e embarca-
ções de pesca e trabalhos de marinharia apresentados pela academia de 
Ciências de Lisboa na exposição Colombina de 1892, grande parte dos 
quais foram reunidos pelo próprio autor.

O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral: Memória Ty-
pographica da Academia Real das Sciencias, Lisboa, 1892

Memória apresentada ao Congresso Colombino de 1892, demons-
trando a intencionalidade do descobrimento do Brasil e o propósito que 
animou cabral de procurar terra em virtude das instruções recebidas an-
tes de partir para a Índia. numa altura em que a espanha comemorava o 
seu descobrimento da américa, tornava-se importante para o prestígio 
nacional contrapor a esta descoberta fortuita a intenção que animara os 
portugueses a descobrir a parte meridional do continente americano.

Divide-se este estudo em duas partes, a primeira, por demonstra-
ção negativa, contrariando as hipóteses de que os navios da expedição 
teriam sido arrastados acidentalmente para oeste ou desviados por erro 
de navegação, a segunda, por demonstração positiva, comprovando a 
terceira hipótese, segundo a qual a expedição se teria dirigido proposi-
tadamente para oeste.

em toda a obra Baldaque da silva evidencia um minucioso co-
nhecimento dos ventos e correntes dominantes no atlântico sul, assim 
como dos métodos de navegação e manobra utilizados na época, que 
tornam este trabalho uma referência histórica indispensável para a de-
monstração da intencionalidade da descoberta do Brasil.
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Notícia Sobre a Nao S. Gabriel em que Vasco da Gama Foi pela Primeira 
Vez à Índia, Typographia da Academia Real das Sciencias, Lisboa, 1892
Versão em francês: Notice sur le Vaisseau S. Gabriel : Monté par 
Vasco da Gama Lors de son Voyage aux Indes, Paris-Lisboa, Aillaud 
& Cie., 1900

À semelhança do que haviam feito os governos de espanha e dos 
estados Unidos, que tinham mandado construir modelos reduzidos dos 
navios de Colombo, também a Academia Real das Ciências de Lisboa 
decidiu atribuir a Baldaque da silva o encargo de dirigir a construção 
de um modelo do navio almirante de Vasco da Gama.

a Notícia constitui uma descrição desse trabalho, minuciosamente 
executado após aturada e rigorosa pesquisa. em anexo são apresentados 
dois planos: um do casco e outro do velame.

a versão em língua francesa foi publicada por ocasião da sua par-
ticipação na exposição Universal de Paris, de modo a aumentar a sua 
projeção internacional.

Estudo Historico Hydrographico Sobre a Barra e o Porto de Lisboa, 
Imprensa Nacional, Lisboa, 1893

Descrição dos diversos estados hidrográficos da barra do Tejo e 
porto de Lisboa desde o século XV – Atlas e memória da Comissão de 
melhoramentos deste Porto

“A Educação Physica do homem do Mar”, Anais do Clube Militar 
Naval, nº 23, Lisboa, 1893, p.p. 37-38

neste pequeno artigo dá-se um fenómeno curioso: o homem de 
ciência que foi Baldaque da Silva aparece a dar primazia à vertente da 
aptidão física e valor individual do Oficial de Marinha como comba-
tente. chega mesmo a sobrepor o valor físico ao valor intelectual como 
qualidade militar.

Baldaque da silva sempre demonstrou um grande orgulho pelos 
feitos militares do seu pai, o Vice-almirante Francisco maria Pereira 
da silva, durante as lutas liberais e era, ele próprio, um exímio atirador, 
esgrimista e velejador, contudo, ao longo de toda a sua carreira, nunca 
teve ocasião de mostrar o seu valor como combatente.
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“A Entrega do Commando”, Anais do Clube Militar Naval, nº 23, 
Lisboa, 1893, p.p. 195-196

emotiva defesa da necessidade de conferir a devida pompa e cir-
cunstância às cerimónias de entrega de comando que, na altura, eram 
bastante descuradas. curiosa dissertação da parte de alguém cuja expe-
riência de comando pouco mais fora do que um mês.

“As Publicações na Marinha”, Anais do Clube Militar Naval, nº 23, 
Lisboa, 1893, p.p. 69-70

Neste artigo Baldaque da Silva critica o facto de poucos Oficiais 
de marinha publicarem os seus trabalhos, o que conduz à perda de im-
portante capital intelectual.

Restauração do Poder Marítimo de Portugal, António Maria Pereira 
Ed., Lisboa, 1894

exposição dos meios necessários para um melhor aproveitamento 
das riquezas naturais de Portugal (solo fértil, minério, recursos piscí-
colas), o que passava por um melhor escoamento dos produtos, favore-
cimento das trocas comerciais e desenvolvimento das pescas. Para tal 
tornava-se necessário adquirir navios, dispor de portos em boas condi-
ções e de canais de navegação interiores. Baldaque da silva propõe a 
tomada de ações urgentes nos seguintes domínios:

	- Pescas: incremento da construção de navios (com incentivos 
fiscais e apoio material), incentivo à pesca do alto (nomeada-
mente à do bacalhau), aumento da atividade de pesca costeira 
(nomeadamente a da sardinha, do atum e da lagosta) e aposta na 
piscicultura.

	- Inscrição, educação e recrutamento marítimo: privilegiar o re-
crutamento de povos do litoral, aposta na formação e descen-
tralização das escolas marítimas, com um reforço do papel das 
capitanias.

	- construção naval: aproveitamento dos recursos naturais de 
Portugal (madeiras); redução dos encargos da importação de 
ferro, carvão e aço apostando no transporte nacional; melhor 
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habilitação do pessoal envolvido e tirocínios práticos nos es-
tabelecimentos navais do País; fim dos fabricos e reparações 
dos navios de guerra no arsenal da marinha, de modo a ren-
tabilizar os estaleiros particulares (eis uma medida que ainda 
hoje, com grande polémica, se discute!); e estabelecimento de 
quatro grandes empresas de construção naval (Lisboa, Porto, 
Faro e Ponta Delgada), com escolas de formação associadas.

	- navegação e marinha mercante: estabelecimento de cinco li-
nhas de navegação (1. continente-açores-américa do norte, 
2. continente-madeira-cabo Verde-américa do sul, 3. conti-
nente-áfrica ocidental, 4. continente-mediterrâneo-oriente, 5. 
continente-norte da europa), atribuição de prémios de navega-
ção, proteção da bandeira nacional e aposta no ensino (medida 
sempre presente).

	- marinha militar: incremento da construção naval, aposta na for-
mação e criterioso recrutamento de pessoal.

É de referir que a obra apresenta no seu final um exaustivo e minu-
cioso orçamento demonstrativo deste conjunto de ações.

É também importante mencionar o facto de, a propósito da elabo-
ração deste trabalho e com o objetivo de recolher opiniões abalizadas, 
Baldaque da Silva ter promovido uma reunião, na residência de Her-
menegildo de Brito Capelo, de alguns dos mais distintos oficiais de 
marinha da época.

a importância do tema, cuja atualidade se mantém (muitas das 
linhas de ação apresentadas poderiam ser hoje seguidas com resulta-
dos altamente vantajosos), e o facto de esta publicação constituir, de 
certo modo, uma visão generalizada da obra de Baldaque da silva na 
área do Fomento nacional, faz com que a Restauração do Poder Ma-
rítimo de Portugal, mereça ser considerada uma das mais importantes 
obras do seu autor e uma imprescindível referência sobre o assunto 
que aborda.

“A Muleta de Pesca”, Arte Portugueza, Ano I, nº 5, Maio de 1895

 Descrição de uma embarcação genuinamente portuguesa – a 
muleta – e da arte de pesca que lhe estava associada – a tartaranha –
acompanhada de desenhos e esquemas ilustrativos.
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“A Pesca do Atum”, Revista Portugueza Colonial e Marítima, 1º e 2º 
semestres 1897-1898, pp. 318-325/401-409/594-604
(Também editado pela Livraria Ferin, Lisboa, 1898)

Descrição da pesca do atum no globo, abarcando os seguintes aspetos:

	- Distribuição oceanográfica, vida e hábitos
	- Classificação dos sistemas empregues na captura dos atuns e sua 

utilização

Fixa-se, em seguida, sobre o caso português, com a aplicação dos 
conhecimentos sobre a marcha dos atuns e os sistemas de pesca à costa 
meridional do algarve, e a apresentação de um projeto de regulamento 
para a pesca do atum com armações.

a obra termina com uma conjetura sobre aperfeiçoamentos futu-
ros, antevendo a pesca de atuns em alto-mar com redes de cerco.

“Estação Aquícola do Ave”, O Século, Lisboa, 10 de Junho de 1898, p. 1

Descrição da primeira estação aquícola em Portugal, a estação 
aquícola do ave, iniciativa da comissão de Piscicultura, da qual Balda-
que da silva fez parte.

o artigo inclui uma perspetiva histórica das atividades piscícolas 
em Portugal e no mundo, descrevendo ainda algumas das técnicas uti-
lizadas naquela atividade.

Le Probleme de la Vie, Lisboa, Imprensa Libanio da Silva, 1911

edição limitada com todos os exemplares autografados pelo autor.
É curioso que, para além do Étude Sur L’Ameloration des Ports 

Établis sur les Cotes Basses et Sablonneuses, que, conforme anterior-
mente referido, foi apresentado a um concurso internacional, é a sua 
única obra escrita exclusivamente em Francês.

Neste trabalho de carácter científico-filosófico, Baldaque da Silva 
extrai a conclusão de que todos os fenómenos do universo são devidos 
à queda contínua da substância cósmica no espaço e às suas contínuas 
mudanças de estado. Fazendo um apanhado das mais modernas teorias 
científicas da época e socorrendo-se dos seus conhecimentos de Quí-
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mica e de Biologia, disserta sobre a composição química dos corpos 
e da matéria viva, assim como das forças que determinam o seu com-
portamento, e aventura-se em conjeturas sobre a génese da vida e a sua 
sequência natural, desde o nascimento até à morte.

não é a única obra do autor sobre um tema diverso, mas distingue-
-se pelo facto das matérias abordadas não fazerem parte da sua forma-
ção técnico-científica específica nem da sua experiência de Marinha, o 
que constitui um inequívoco testemunho da sua polivalência intelectual.

Portos e Canaes, Lisboa, Centro Typographico Colonial, 1913

O Engrandecimento da Região Central de Portugal: Representação 
Dirigida ao Congresso Nacional da República Portugueza Sobre o En-
grandecimento da Beira e a Construção do Porto Oceanico-Commer-
cial do Cabo Mondego, Centro Typographico Colonial, Lisboa, 1913

em 15 de Janeiro de 1913 Baldaque da silva apresenta ao con-
gresso da República, um projeto de melhoria e ampliação do porto da 
Figueira da Foz (projeto que consiste, essencialmente, na construção de 
um esporão que partindo da ponta do cabo mondego para sul, consti-
tuísse a formação de um porto seguro que permitisse o abrigo das em-
barcações de qualquer calado e tonelagem e defendesse assim a praia, 
a vila de Buarcos e não só, das arremetidas do bravo oceano), visando 
o desenvolvimento da região centro (através de um melhor escoamento 
das matérias-primas oriundas daquela região), o qual contemplaria a 
união, por canais navegáveis, das redes hidrográficas do Zêzere, Mon-
dego, Tejo e Ria de aveiro

É de notar que a costa portuguesa na zona norte é corrida e só na 
zona do cabo mondego existem condições naturais de abrigo para um 
porto oceânico que, de resto, teria capacidade para receber qualquer 
navio do mundo e que, além disso, não desvirtuaria a linha de costa 
como sucedeu com o esporão de entrada do porto fluvial (surgido por 
necessidades imperativas decorrentes da pesca do bacalhau e que cau-
sou uma acentuada acumulação de areias na outrora excelente praia da 
Figueira). saliente-se, além disso, que a Figueira tem na direção precisa 
do esporão rochedos submersos que serviriam de alicerce para o molhe 
a construir, que disporia de uma profundidade de 20 metros na baixa-
-mar de águas vivas e uma entrada franca sem barra.
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a construção deste porto integrava-se numa visão global para o 
desenvolvimento integrado do território português, pois o seu autor já 
tinha defendido a construção de um porto de abrigo na costa do algar-
ve, formando-se, deste modo, em conjunto com Lisboa e Leixões, uma 
importante e estratégica cadeia de portos numa zona de confluência en-
tre o atlântico e o mediterrâneo.

este estudo é apresentado de forma minuciosa, socorrendo-se de 
estatísticas de atividades económicas, distâncias quilométricas a diver-
sos pontos do País e uma rigorosa estimativa de custos e rendimentos. 

Depois da morte de Baldaque da silva, o projeto, que tinha já sido 
aprovado, foi abandonado, tendo a verba destinada sido transferida para 
as obras no porto de aveiro.

Projecto de Lei Sobre o Porto Oceânico do Cabo Mondego. Canal 
Marítimo de Aveiro. Coimbra e Leiria, Portos de Mar. Ligação do 
Mondego com a Ria d’Aveiro e o Liz. Canal Marítimo do Monde-
go. Melhoramentos da Figueira da Foz, Fomento Nacional, Lisboa, 
Centro Typographico Colonial, 1913

“O Porto do Cabo Mondego, os Entrepostos de Aveiro, Coimbra e 
Leiria e os Melhoramentos da Figueira da Foz”, A Voz da Justiça, 
Figueira da Foz, 21 de Outubro de 1913 a 16 de Junho de 1914

estas obras, que versam o mesmo assunto, integram os projetos de 
Baldaque da silva anteriormente apresentados sobre o porto oceânico 
do cabo mondego e o sistema de navegação interior em Portugal.

neste projeto integrado propõe-se a ligação do eventual porto 
oceânico do cabo mondego à Ria de aveiro (que, devido ao seu grande 
assoreamento e rebentação desde o largo não possui condições para 
porto oceânico), a coimbra e a Leiria (ligando o mondego ao Liz). 
Deste modo, o porto da Figueira, em posição central, serviria três portos 
secundários e transformaria em portos de mar duas cidades fluviais, o 
que permitiria um desenvolvimento integrado da Região centro e faria 
prosperar a Figueira da Foz, libertando-a do papel de mera estância de 
veraneio.

o projeto de lei debruça-se sobre a adjudicação e a execução das 
obras do porto, assim como o seu regime de exploração.
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O Vice-Almirante Pereira da Silva, s.d.

Obra inédita e incompleta (381 páginas manuscritas10) do autor so-
bre a vida e a obra do seu pai, o Vice-almirante engenheiro hidrógrafo 
Francisco maria Pereira da silva.

Só podemos deduzir que terá sido iniciada depois de 1891, ano da 
morte de Francisco Pereira da silva e que terá, provavelmente, ocupado 
os últimos anos de vida do seu autor (até 1915). É possível que grande 
parte da obra tenha sido redigida entre 1900 e 1911, uma vez que não se 
conhecem outros trabalhos de Baldaque da silva nesse período.

10 na posse da família.
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ANEXO B

cRONOLOgIA DA hIDROgRAFIA E 
DAS PEScAS Em PORtUgAL NO tEmPO 

DE BALDAQUE DA SILVA

Hidrografia

15ABR1836 – Criação do curso de Engenheiro Hidrógrafo (por-
taria do Visconde de sá da Bandeira), sob a orientação do coronel 
de engenharia Filipe Folque

17JAN1849 – Folque foi encarregado de elaborar um plano de or-
ganização de uma secção especial de engenheiros hidrógrafos 
dentro do quadro legal da armada

31JAN1849 – Criado o serviço hidrográfico da Marinha com a de-
signação de Repartição Hidrográfica do Conselho do Almirantado

20MAR1851 – Carta de Lei estruturando a Secção de Engenheiros 
hidrógrafos da armada (destinada a levantar as cartas dos nossos por-
tos, rios e costas marítimas), com a organização de uma secção de 
Hidrografia no Ministério da Marinha e do Ultramar (composta por 
6 oficiais que serviam ora no Continente ora no Ultramar, consoante 
as necessidades), que podia ser dirigida por qualquer oficial “idóneo”, 
mesmo que não pertencesse à armada. Durante muito tempo, esta sec-
ção, chefiada por Filipe Folque, esteve muito tempo sob a alçada da 
Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos e Hidrográ-
ficos do Ministério das Obras Públicas e não dependente da Marinha.

1856 – Voltaram a reunir-se os serviços geodésicos e topográfi-
cos, com a criação do Instituto Geográfico que, juntamente com 
o arquivo militar, se fundiu no Depósito Geral de Guerra sob a 
dependência do Ministério da Guerra

24ABR1869 – Decreto com força de lei extinguiu a Secção de En-
genheiros hidrógrafos e criou o corpo de engenheiros hidrógra-
fos, que permaneceu sob a chefia de um oficial estranho à Marinha
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Em 1880, o Corpo era exclusivamente composto por oficiais gene-
rais e superiores (menos ágeis e económicos para o serviço de campo). 
Nessa altura considerou-se ser vantajoso que alguns oficiais do quadro 
efetivo da armada também fossem hidrógrafos. Perante este quadro, o 
almirante Pereira da silva considerava o corpo desnecessário, incon-
veniente e pouco económico, pelo que defendia que o serviço hidrográ-
fico devia pertencer ao Ministério da Marinha

1886 – Primeiros resultados da atividade dos Engenheiros Hidró-
grafos (até 1861, eram sistematicamente “desviados” para traba-
lhos de geodesia, pelo que os trabalhos hidrográficos tinham es-
tado parados quase 10 anos): as cartas do Porto, Figueira da Foz, 
Vila Real de st. antónio, Faro, olhão, Viana do castelo e caminha

31MAR1890 – Os serviços hidrográficos regressam ao Ministério 
da marinha e do Ultramar.

01FEV1895 – Decreto extinguindo o Corpo de Engenheiros Hi-
drógrafos, passando os respetivos oficiais a integrar o quadro de 
marinha com a designação de hidrógrafos.

1897 – Criada a cadeira de Hidrografia na Escola Naval. Todos 
os oficiais passavam, assim, a estar habilitados a efetuar levan-
tamentos hidrográficos expeditos, que viriam a fazer em grande 
escala quer no continente quer nas suas comissões no Ultramar. 
mais tarde viria a ser obrigatória a realização de um levantamento 
hidrográfico como trabalho de fim de curso dos Guarda-Marinhas.

Pescas

06NOV1830 – Decreto-lei concedendo alguns privilégios aos pes-
cadores, tais como a abolição do pagamento de direitos sobre as pesca-
rias (regime de mar livre) e o direito de livre associação. a introdução 
de novas tecnologias de pesca noutros países criara a preocupação de 
desenvolver o sector em Portugal.

25FEV1831 – Decreto transferindo o sector das pescas da Fazenda 
para a alçada da Secretaria d’Estado dos Negócios de Marinha e do 
Ultramar. As capitanias e delegações marítimas passavam a ficar 
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encarregues das estatísticas das pescas, das matrículas das embar-
cações e das companhas, autorizações do uso de artes, organização 
de processos e elaboração de relatórios sobre as situações concre-
tas de cada localidade.

02AGO1878 – Portaria criando a Comissão Central de Pescarias 
para cobrir todo o País (3 Departamentos marítimos). assiste-se 
pela primeira vez à codificação sistemática e alargada do universo 
das pescas em Portugal. esta comissão tinha funções consultivas, 
de estudo e de inspeção. são nomeadas subcomissões compostas 
por oficiais superiores da Armada, por especialistas com formação 
universitária e por notáveis das localidades. a comissão elabora car-
tas de pesca, com o registo das zonas de fauna e flora segundo os 
valores batimétricos e a distância à costa. nessas cartas são também 
delimitadas as áreas de lançamento das diversas artes de pesca.

1888 – Um parecer da Comissão de Piscicultura da Sociedade de 
Geografia de Lisboa solicita ao Governo a constituição de um ser-
viço central de pescarias.

1890 – Inquérito industrial às pescas, visando o esclarecimento do 
estado das atividades piscatórias em todas as águas do Reino. até 
1891 viriam a surgir diversos relatórios, nomeadamente os produ-
zidos no âmbito da Academia Real das Ciências e do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, estes últimos dedicados aos conflitos 
entre pescadores portugueses e espanhóis na costa algarvia entre 
1877 e 1879, originados com a introdução de modernas artes de 
arrasto por armadores de huelva, ayamonte e Isla cristina.

1891 – Sai um primeiro volume das Collecções de leis sobre a Pes-
ca desde Março de 1552 até Janeiro de 1891, Imprensa nacional. 
De acordo com Vicente d’Almeida d’Eça este trabalho teria sido 
coordenado por Baldaque da silva.

24NOV1892 – Decreto estabelecendo a Comissão Central de Pis-
cicultura, para desenvolvimento desta atividade nas águas interio-
res do país e sua regulamentação, tendo em vista impedir que tais 
atividades prejudicassem o livre acesso das espécies migrantes.
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ANEXO c

QUADRO cOmPARAtIVO VIDA/OBRA 
DE BALDAQUE DA SILVA

OBRAS PUBLICADAS MARCOS DE CARREIRA
hIDROGRAFIA/PESCA/
hISTÓRIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL

segundo-Tenente – 26JUn 
1878
1878/1879 – Colocado na 
Direção Geral dos Trabalhos 
Hidrográficos a coadjuvar 
os trabalhos geodésicos 
nacionais

02AGO1878 – Criada 
a comissão central das 
Pescarias

•	 “choque das ondas”, 
Anais do Clube Militar 
Naval, nº 11, Lisboa, 1881, 
p.p. 87-91

1881 – Concluiu o curso de E. 
hidrógrafo
1881/1883 – Tirocínio na Di-
reção de Trabalhos Geodésicos

•	 “Initium et Terminus (em-
prego da agulha de marcar 
para a determinação do 
ponto de partida e chega-
da de uma derrota de alto 
mar)”, Anais do Clube Mi-
litar Naval, nº 12, Lisboa, 
1882, p.p. 39-42

•	 Sondas e Marés, Lisboa, 
Typographia da Vª sousa 
Neves, 1882

•	 “correntes Fluviaes, marí-
timas e oceânicas”, Anais 
do Clube Militar Naval, nº 
14, Lisboa, 1884, p.p. 24-
29/40-46

•	 “historia dos eclipses (es-
tudo sobre os eclipses da 
Lua)”, Anais do Clube Mi-
litar Naval, nº 14, Lisboa, 
1884, p.p. 7-15/33-36/53-61

10JAN1884 – Destaca para 
a Direção de Trabalhos 
Geodésicos
08ABR1884/DEZ1886 – En-
carregue de proceder à orga-
nização do Roteiro das costas 
e Portos do continente do 
Reino
Primeiro-Tenente – 11 de Ju-
nho de 1884

•	 “Porto de abrigo na costa 
do algarve”, Diário de Por-
tugal, Lisboa 1885

07AGO/02OUT1885 – Cru-
zeiro no algarve a bordo da 
canhoneira “Bengo”
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OBRAS PUBLICADAS MARCOS DE CARREIRA
hIDROGRAFIA/PESCA/
hISTÓRIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL

25NOV1886 – Mandado le-
vantar, com urgência, a planta 
hidrográfica da costa entre o 
c. espichel e setúbal, na parte 
onde se encontravam as arma-
ções da pesca da sardinha
11MAI1886 – Fez parte da 
comissão para a demarcação 
do limite da zona marítima 
entre Portugal e espanha

1886 – Primeiros resultados 
específicos da atividade dos 
engenheiros hidrógrafos: 
cartas do Porto, F. Foz, V. 
Real st. antónio, olhão, 
Viana do castelo e caminha

•	 Planta Hydrographica da 
Entrada, Barra, Porto de 
Setúbal e Relatório sobre a 
Pesca Marítima e Fluvial 
n’Esta Localidade, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1887

•	 “Uma objecção Técnica às 
obras do Porto de Lisboa”, 
série de artigos publicados 
no Commercio de Portugal, 
Lisboa, Imprensa nacional, 
Janeiro de 1888

•	 Étude Sur L’Ameloration 
des Ports Établis sur les 
Cotes Basses et Sablon-
neuses, Lisboa, société Ty-
pographique Franco-Portu-
gaise, 1888

•	 Relatório Sobre a Pesca 
Marítima nas Águas de 
Peniche, Berlengas e Fa-
rilhões, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1889

•	 Tomo I Roteiro Marítimo 
da Costa Occidental e Me-
ridional de Portugal, Lis-
boa, Imprensa nacional, 
1889

04JUN1889 – Nomeado vogal 
da comissão das Pescarias
1889 – Encarregado de proce-
der ao estudo das condições 
de pesca e do lançamento das 
armações valencianas e redon-
das na enseada de Peniche, 
mar da Berlenga e Farilhões, 
formulando, com a máxima 
urgência, um regime racional 
e conveniente sobre a pesca 
nesta região

1889-1907 – Campanhas 
oceanográficas de D. Carlos

•	 Projeto de Navegação In-
terior em Portugal, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1890

01MAR1890 – Ingressa 
finalmente, após vacatura, 
na classe dos engenheiros 
hidrógrafos
10DEZ1890 – fez parte 
da comissão para apreciar 
o projeto do torpedeiro 
submarino do 1Ten Fontes 
Pereira da melo

1890 – ULTIMATUM 
InGLÊs; Inquérito Industrial 
às Pescas
31MAR1890 – Os serviços 
hidrográficos regressam ao 
ministério da marinha e do 
Ultramar
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OBRAS PUBLICADAS MARCOS DE CARREIRA
hIDROGRAFIA/PESCA/
hISTÓRIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL

•	 Estado Actual das Pescas 
em Portugal Compreen-
dendo a Pesca Marítima, 
Fluvial e Lacustre em Todo 
o Continente do Reino, 
Referido ao Ano de 1886, 
Lisboa, Imprensa nacional, 
1891

1891 – Comissão de obras do 
porto de Lisboa
capitão-Tenente – 2 de Julho 
de 1891

1891 – Collecções de Leis 
sobre a Pesca

•	 Catalogo da Secção Mariti-
ma Portugueza na Exposi-
ção de Madrid em 1892, Lis-
boa, academia das sciencias 
de Lisboa, 1892

•	 O Descobrimento do Brasil 
por Pedro Álvares Cabral: 
Memória Typographica da 
Academia Real das Scien-
cias, Lisboa, 1892

•	 Notícia Sobre a Nao S. Ga-
briel em que Vasco da Gama 
Foi pela Primeira Vez à Ín-
dia, Lisboa, Typographia da 
academia Real das scien-
cias, 1892

1892 – Exposição Colombina 
em madrid
09MAR1892 – Nomeado para 
proceder à delimitação do terre-
no municipal da zona marginal 
do Tejo desde o reduto do Bom 
sucesso até à Ribeira de algés
24NOV1892 – Vogal da Co-
missão central Permanente de 
Piscicultura (m.o.P.)
29NOV1892 – Destaca para o 
ministério das obras Públicas, 
para servir na Direção Geral de 
Trabalhos Geodésicos
06DEZ1892 – Nomeado inspe-
tor dos serviços de exploração 
das águas Interiores

1892 – Estabelecida a Comis-
são central de Piscicultura
exposição colombina de ma-
drid

•	 Estudo Historico Hydro-
graphico Sobre a Barra e 
o Porto de Lisboa, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1893

•	 “a educação Physica do 
homem do mar”, Anais do 
Clube Militar Naval, nº 23, 
Lisboa, 1893, p.p. 37-38

•	 “a entrega do comman-
do”, Anais do Clube Militar 
Naval, nº 23, Lisboa, 1893, 
p.p. 195-196

•	 “as Publicações na mari-
nha”, Anais do Clube Mi-
litar Naval, nº 23, Lisboa, 
1893, p.p. 69-70

•	 Restauração do Poder Ma-
rítimo de Portugal, Lisboa, 
antónio maria Pereira ed., 
1894
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ANEXO A

DEScRIÇÃO DAS OBRAS 
DE BALDAQUE DA SILVA

esta breve descrição não pretende fazer uma análise na especiali-
dade de cada uma das obras apresentadas, embora nos detenhamos mais 
pormenorizadamente sobre as que se nos afiguram mais importantes 
ou, pelo menos, mais características. Todas elas foram lidas pelo autor 
deste estudo, que apresenta, assim, a sua visão pessoal e despida de 
quaisquer pretensões de carácter técnico ou científico.

embora se tenha procurado efetuar uma listagem o mais exaus-
tiva possível, admite-se que um ou outro artigo assinado(s) pelo au-
tor e publicado(s) nalgum(ns) periódico(s) possa(m) ter passado 
despercebido(s).

“Choque das Ondas”, Anais do Clube Militar Naval, nº 11, Lisboa, 
1881, p.p. 87-91

apresenta um original algoritmo para o cálculo da força de impac-
to das ondas sobre a costa em função da sua altura e do vento que se faz 
sentir; confrontação com experiências feitas por cientistas internacio-
nais e respetiva validação.

“Initium et Terminus (Emprego da agulha de marcar para a de-
terminação do ponto de partida e chegada de uma derrota de alto 
mar)”, Anais do Clube Militar Naval, nº 12, Lisboa, 1882, p.p. 39-42

Propõe substituir o uso da agulha de marcar pela utilização dos ân-
gulos horizontais de sextante para a marcação dos pontos costeiros de 
início e fim da derrota. Este método acaba por ser mais expedito e mais 
exato, pois os azimutes obtidos com agulha (magnética) tinham de ser 
sujeitos a grandes e, muitas vezes, inexatas correções de declinação e 
desvio. Aqui se nota uma grande influência da atividade hidrográfica do 
autor.

OBRAS PUBLICADAS MARCOS DE CARREIRA
hIDROGRAFIA/PESCA/
hISTÓRIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL

•	 “a muleta de Pesca”, Arte 
Portugueza, ano I, nº 5, 
s.l., Maio de 1895

1895 – Extinto o Corpo de 
engenheiros hidrógrafos

•	 “a Pesca do atum”, Re-
vista Portugueza Colonial 
e Marítima, s.l., 1º e 2º 
semestres 1897-1898, pp. 
318-325/401-409/594-604

•	 “estação aquícola do ave”, 
O Século, Lisboa, 10 de Ju-
nho de 1898, p. 1

•	 Notice sur le Vaisseau S. 
Gabriel: Monté par Vasco 
da Gama Lors de son Voya-
ge aux Indes, Paris-Lisboa, 
aillaud & cie., 1900

1900 – efetuou a coleção 
e organização da secção 
de pescarias nacionais da 
exposição Universal de Paris

1900 – exposição mundial 
de Paris

capitão-de-Fragata – 
28MAI1901

1909 – Inspetor dos serviços 
aquícolas 1908 – REGICÍDIO

capitão-de-mar-e-Guerra – 
30aBR1910

1910 – PRocLamaÇÃo 
Da RePÚBLIca

•	 Le Probleme de la Vie, Lis-
boa, Imprensa Libanio da 
silva, 1911

Reformou-se – 15DeZ1911

•	 O Engrandecimento da Re-
gião Central de Portugal: 
Representação Dirigida ao 
Congresso Nacional da Re-
pública Portugueza Sobre o 
Engrandecimento da Beira 
e a Construção do Porto 
Oceanico-Commercial do 
Cabo Mondego, Lisboa, 
centro Typographico colo-
nial, 1913

•	 “o Porto do cabo monde-
go, os entrepostos de avei-
ro, coimbra e Leiria e os 
melhoramentos da Figueira 
da Foz”, A Voz da Justiça, 
s.l., 21 de outubro de 1913 
a 16 de Junho de 1914

1914 – eleito senador do 
congresso pelo distrito de 
coimbra

1914 – I GUeRRa 
mUnDIaL
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OBRAS PUBLICADAS MARCOS DE CARREIRA
hIDROGRAFIA/PESCA/
hISTÓRIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL

•	 Fomento Nacional. Pro-
jecto de Lei Sobre o Porto 
Oceânico do Cabo Mon-
dego. Canal Marítimo de 
Aveiro. Coimbra e Leiria, 
Portos de Mar. Ligação 
do Mondego com a Ria 
d’Aveiro e o Liz. Canal Ma-
rítimo do Mondego. Melho-
ramentos da Figueira da 
Foz, Lisboa, centro Typo-
graphico colonial, 1913

1914 – eleito senador do 
congresso pelo distrito de 
coimbra

1914 – I GUeRRa 
mUnDIaL
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RESUMO

o presente artigo, procura res-
ponder às seguintes questões: 
Qual o futuro dos faróis em 
Portugal?,  e com os avanços da 
navegação eletrónica, continua-
rão estes a ser essenciais?
Para responder a estas questões 
viajou-se ao passado, analisou-se o 
presente e equacionou-se o futuro.
o futuro dos faróis não passará 
apenas pela sua função primária, 
mas deverá ser visto de uma for-
ma integrada, como um centro de 
serviços marítimos.

PALAVRAS-ChAVE: 

Direção de Faróis, Faróis, IaLa, 
Luzes, centro de serviços marí-
timos 

ABSTRACT

The purpose of this article is to 
answer the following questions: 
What is the future of lighthouses 
in Portugal?, and with the advan-
ces of electronic navigation, will 
they continue to be essential?
To answer these questions we have 
travelled to the past, analyzed the 
present and envisaged the future.
The future of lighthouses will not 
only be restricted to its primary 
function, but it will have to be 
seen in an integrated way, like a 
maritime service center.

KEy WORDS:

Lighthouse Authority, Lighthou-
ses, IALA, Lights, Maritime Ser-
vice Center
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1. INTRODUÇÃO

Qual o futuro dos faróis em Portugal? Continuarão estes a ser 
essenciais, com tantos avanços na navegação eletrónica? 

Pretende-se com o presente artigo responder a estas questões, 
analisando aquilo que poderá ser o futuro com base na experiência 
adquirida do passado e as vivências do presente.

na história da humanidade sempre foram utilizadas técnicas de 
localização, muitas delas através de elementos naturais como estrelas, 
sol, vento, formações rochosas, entre outras. no entanto, hoje em 
dia, fruto da galopante evolução tecnológica, a maioria das pessoas 
tem acesso a um GPs (Global Positioning System) nos telemóveis ou 
nos sistemas de navegação existentes nos automóveis, e facilmente 
conseguem chegar a um determinado destino através das instruções 
disponíveis nesses aparelhos, então para quem não está familiarizado 
com o mar poderá parecer estranho manter uma rede de equipamentos 
de assinalamento marítimo como são os faróis.

Figura 1- Farol de braseira no chão

os faróis, desde simples fogueiras a lenha ou a carvão em locais 
altos, a altas torres com óticas sofisticadas e modernas luzes de LED 
(Light Emitter Diodes), sempre foram referências indispensáveis para 
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os navegantes, e desde cedo se constituíram como um símbolo de ajuda 
que as gentes da terra proporcionavam aos homens do mar, continuando 
a ter esse papel de ligação do ser humano, que vive em terra, com o mar, 
onde desenvolve diversas atividades. 

os seus raios de luz quando contemplados de terra por vezes 
poderão transmitir uma sensação de solidão, mas para o navegante 
que se encontra de noite ao leme da sua embarcação, receber os seus 
relâmpagos, para além de uma companhia, também se constitui como 
um conforto, porque permite-lhe receber uma informação silenciosa 
capaz de distinguir cada um dos faróis de forma singular e assim saber 
a sua posição, através do cruzamento de linhas de posição fornecidas 
pelas marcas conspícuas em terra como é o caso dos faróis.

com o objetivo conjunto de proporcionar ou contribuir para 
a segurança da navegação, todos os países ao longo dos séculos de 
existência dos faróis têm, dentro das suas possibilidades e limitações, 
contribuído para o estabelecimento de uma rede global ao longo das 
suas costas, não se lhe conhecendo um princípio nem um fim. 

Portugal, situado no extremo do ocidente europeu, com uma 
prolongada fachada atlântica, não é exceção, e ao longo dos seus 5 
séculos de história de Faróis, tem contribuído de forma ativa quer no 
fortalecimento da referida rede, através da edificação e conservação de 
vários faróis, atualmente 53, quer na experimentação científica e no 
desenvolvimento tecnológico, nomeadamente ao nível dos estudos da 
luz, da ótica e da utilização de energias.

Figura 2- Farol do Cabo Espichel
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há umas décadas, um faroleiro precisava de ativar um mecanismo 
de relojoaria de duas em duas horas para que o farol funcionasse, 
atualmente, o sistema está quase todo automatizado, dispensando, 
nalguns casos, a necessidade da sua permanência nos faróis. Com 
centrais de monitorização, automatismos redundantes e equipas 
técnicas em prontidão para qualquer eventualidade consegue-se 
garantir o permanente funcionamento dos faróis. contudo, se por um 
lado a tecnologia nos permite à distância controlar e operar os faróis, 
podendo assim abdicar dos faroleiros em permanência nos mesmos, por 
outro perde-se o cuidado, o afeto e a permanente dedicação que estes 
homens ao longo dos anos têm dedicado a um vastíssimo património, 
que embora de todos, é tratado como fosse dos próprios.

este balanço, tem sido uma preocupação, e um permanente 
desafio, em busca de um equilíbrio entre a racionalização dos recursos 
humanos e a conservação e manutenção deste riquíssimo património 
arquitetónico e científico. Então qual o caminho a seguir para preservar 
este legado histórico e património notável, de um país que sempre 
esteve virado para o mar.

2. PASSADO

2.1 FARÓIS NACIONAIS

ao longo da sua história, Portugal foi, sem dúvida, um país 
de arrojados marinheiros, que na primeira metade do séc. XV, não 
hesitaram em enfrentar o tormentoso e desconhecido oceano. os 
grandes descobrimentos estão associados à coragem para enfrentar o 
mar desconhecido, e à capacidade de desenvolvimento da ciência para 
ultrapassar as várias questões que se iam levantando. Porém no que 
à sinalização marítima diz respeito, não mereceu a mesma atenção e, 
consequentemente, a sua evolução decorreu a um ritmo muito mais 
lento. 

as primeiras luzes destinadas a orientar os navegadores, já com 
algum carácter de regularidade de funcionamento, terão sido muito 
provavelmente edificadas e mantidas pelo piedoso voluntarismo de 
religiosos de mosteiros situados à beira-mar. Por via de regra acenderiam 
apenas nos meses de outubro a março, e fora desta época, quando as 
circunstâncias especiais o aconselhassem. 
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Uma destas primeiras luzes, terá acendido para orientação dos 
navegadores, na barra do rio Douro, em s. miguel-o-anjo, por 
iniciativa do bispo D. miguel da silva, próximo do local onde hoje 
se situa o farolim da cantareira.

Em 1680 foi edificada uma torre, de Nossa Senhora da Luz, 
por norte da barra do rio Douro, mantida pela confraria do mesmo 
nome, onde acenderia possivelmente uma fogueira.

o serviço de faróis só passou a estar a cargo do estado a 1 de 
fevereiro de 1758, quando transitou para a responsabilidade da Junta 
do comércio. Reconhece-se o farol de nossa senhora da Luz, na foz 
do Douro, como o primeiro edificado especificamente para o efeito 
(1761), substituindo a luz que anteriormente vinha sendo mantida 
por religiosos, mas o acontecimento seminal a registar é o alvará 
pombalino de 1758, que promoveu, de uma forma sistemática, a 
construção de faróis na costa Portuguesa. Datam dessa época faróis 
emblemáticos como o da nossa senhora da Guia, do cabo da Roca, 
de s. Julião, do Bugio, do cabo carvoeiro e do cabo espichel. o 
primeiro projeto geral de iluminação marítima da costa portuguesa, 
a chamada Carta dos Pharoes de Portugal, data de 1866, da 
autoria do engenheiro hidrógrafo Francisco Pereira da silva. Desse 
projeto resulta, entre outras, a construção dos primeiros faróis nos 
arquipélagos: Ponta de S. Lourenço na Madeira (1870) e Ponta do 
Arnel em S. Miguel nos Açores (1876). 

Durante cerca de 200 anos (até 1959) foi construído um 
conjunto importante de faróis, que ainda hoje permanecem em 
funcionamento, quase na sua íntegra, em apoio ao navegante. claro 
que a tecnologia de alumiamento evoluiu, os candeeiros a petróleo 
são apenas peças de museu e os modernos LeD começam a povoar 
os faróis, mesmo que convivam com as clássicas óticas lenticulares 
de Fresnel.

2.2 FONTES E TECNOLOGIA

Nos anos 80 foi dado um passo significativo na modernização 
do assinalamento marítimo em Portugal, muitos equipamentos, 
alguns centenários, foram substituídos a fim de se corresponder aos 
compromissos internacionais de serviço e fiabilidade dos sistemas. 
esta modernização resultou na automatização de faróis, em que 
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algumas óticas de cristal, com lentes de Fresnel, foram retiradas e 
substituídas por sistemas que permitiam o controlo à distância, e no 
abandono do gás acetileno para a iluminação das boias e farolins 
remotos (ex: farilhões na área da capitania do Porto de Peniche), 
passando a utilizar-se energia fotovoltaica.

esta energia veio substituir o gás acetileno, que até então era 
a fonte luminosa privilegiada, queimando em chama nua ou em 
conjunto com mangas de incandescência. Em Portugal, funcionou no 
farol do cabo da Roca, entre 1917 e 1990, uma fábrica de produção 
e engarrafamento de acetileno para a sinalização marítima. o gás 
era então distribuído por via rodoviária no continente e transportado 
anualmente para os arquipélagos da madeira e dos açores pelos 
navios balizadores da marinha Portuguesa.

até à utilização corrente do gás acetileno, foi necessário 
resolver alguns problemas cruciais que até ao ano de 1907, não 
haviam tido solução suficientemente fiável e prática. entre as 
várias soluções, desenvolvidas pelo engenheiro que trabalhava 
para a empresa sueca aGa, Gustav Dalén, salienta-se a invenção 
da válvula solar, um dispositivo de funcionamento automático e 
autónomo, capaz de inibir o fornecimento de gás ao nascer do dia, 
e de restabelecer o fornecimento do gás ao anoitecer. a relevância 
desta invenção valeu-lhe a atribuição do Prémio nobel da Física 
em 1912.

com o desenvolvimento da eletricidade e da eletrónica, 
inúmeros eventos trouxeram o seu contributo para um mais fiável, 
económico e autónomo desempenho da sinalização marítima. 
Grupos gerador-alternador constituem a fonte primária de energia 
em alguns locais onde não se encontra disponível a energia da rede 
pública ou, como uma fonte alternativa para obviar eventuais falhas 
daquela.

o sistema de relojoaria, acionado por um peso que fazia rodar 
o aparelho, deu lugar a um motor elétrico, existindo, normalmente, 
um segundo motor redundante, para caso de falha do primeiro, 
continuando o sistema de relojoaria em muitos dos faróis a funcionar 
como mais uma redundância. 

a válvula solar, o eclipsor e cambiador de mangas da Dálen para 
uso com o gás acetileno deram lugar ao foto-interruptor baseado 
no efeito foto-elétrico, a eclipsores eletrónicos e a cambiadores de 
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duas ou mais lâmpadas, que em caso de avaria da que se encontra 
em serviço automaticamente colocam outra no plano focal.

em meados dos anos cinquenta surgiram nos faróis painéis de 
óticas seladas, versão moderna das árvores de candeeiros argan 
com refletores parabólicos. Aimeé Argand, físico suíço, em 1782, 
construiu um candeeiro que proporcionava uma luz dez vezes 
mais brilhante que a produzida pelos candeeiros existentes. o 
candeeiro, dito de dupla corrente de ar, utilizava uma torcida que 
assumia forma circular, contida entre dois cilindros concêntricos, 
com um espaço oco interior por onde o ar podia passar, melhorando 
significativamente a combustão. a utilização simultânea de 
múltiplos conjuntos refletor parabólico/candeeiro de argand 
(colocado no seu foco) veio permitir o aumento da intensidade 
luminosa disponibilizada ao navegante, com o consequente aumento 
de alcance das luzes. Permitiu ainda vários arranjos em candelabros 
próprios, que recebiam a designação genérica de árvores.

as fontes luminosas sofreram uma evolução drástica. em 
1947, surgiu a lâmpada de arco de xénon, que proporcionava uma 
luz ainda não superada. hoje em dia, encontram-se lâmpadas de 
incandescência e de descarga adequadas a todo o tipo de óticas, 
com elevados desempenhos e baixos consumos, destinados tanto a 
uso em sistemas ligados à rede pública como em sistemas de baixa 
tensão.

encontra-se também em expansão a utilização dos LeD, como 
fonte luminosa de sinais, em especial de curto e médio alcance.

a substituição do acetileno nas boias, que exigia garrafas muito 
pesadas, por sistemas de baterias e painéis fotovoltaicos, muito mais 
ligeiros, veio permitir a construção de boias também mais leves, de 
materiais sintéticos, como o plástico reforçado por fibra de vidro e, 
mais tarde, o polietileno moldado, a espuma sintética ou a espuma 
revestida por uma substância elástica. 

a fiabilidade do material disponível, a utilização de energias 
renováveis e a possibilidade da existência de automatismos e 
redundância, mesmo nas lanternas mais pequenas, veio permitir 
uma autonomia da sinalização, maior que a conseguida com o 
acetileno, mais económica, mais cómoda e menos poluente, maior 
alcance e menor necessidade de manutenção.
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2.3 DIREÇÃO DE FARÓIS

Figura 3 - Vista aérea da Direção de Faróis

a responsabilidade pelo funcionamento e manutenção dos faróis 
em Portugal, até ser atribuído à marinha Portuguesa, foi tutelada por 
diversas entidades ao longo dos anos.

No ano de 1864, tendo como objetivos a dinamização e modernização 
do assinalamento costeiro em Portugal, foi efetuada a primeira transição 
do serviço de Faróis para a tutela do ministério da marinha e Ultramar, 
onde se iria manter somente até 1868. Deste período resultou um 
cuidadoso reconhecimento de todo o sistema de alumiamento implantado 
no território nacional, tendo sido elaborado o primeiro Projeto Geral de 
Alumiamento Marítimo para a Costa de Portugal (26 de janeiro de 1866). 
Em 1881, é nomeada uma Comissão de Faróis e Balizas que elaborou o 
Plano Geral de alumiamento e Balizagem das costas marítimas e Portos 
do continente do Reino e Ilhas adjacentes, o qual veio a dar origem 
a uma profunda reorganização da farolagem em Portugal. É em 1892, 
por decreto com força de lei de 14 de agosto, que a responsabilidade 
sobre os faróis volta a ser confiada ao Ministério da Marinha e Ultramar, 
permanecendo sob tutela da marinha Portuguesa desde então.

Em 1907, a organização do Serviço de Faróis seria finalmente 
alterada, tendo este serviço passado a constituir uma Repartição própria (3ª 
Repartição), diretamente dependente da Direção Geral da marinha, situação 
que, associada ao facto de em setembro de 1908 ter ficado com a exclusiva 
responsabilidade do serviço de construções e reparações e com a respetiva 
dotação orçamental, lhe veio a conferir uma muito maior autonomia.
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Com o aumento significativo da quantidade de faróis e dispositivos 
de assinalamento luminoso implantados no território nacional, foi 
sentida a necessidade de criar uma entidade responsável por todas as 
Ajudas à Navegação. Como consequência, em 23 de maio de 1924, é 
então publicado o Regulamento orgânico do ministério da marinha, 
nascendo assim a Direção de Faróis (DF), entidade à qual é atribuída 
a responsabilidade pelo serviço da sinalização marítima em Portugal 
continental e nas ilhas adjacentes e a gestão do pessoal faroleiro.

no ano de 1926, face ao inevitável crescimento deste novo serviço, 
as instalações da Direção Geral da marinha, onde funcionava a Direção 
de Faróis, tornaram-se demasiado exíguas. assim, foram construídos 
em Caxias, uma oficina, um depósito de material e um edifício para 
receber a estrutura organizacional da direção.

Vinte anos mais tarde, em 8 de julho de 1946, seria autorizada 
a transferência da Direção de Faróis para as instalações do extinto 
Grupo de Defesa submarina da costa, em Paço de arcos, local onde 
permanece até aos dias de hoje. 

2.4 CONTEXTO ASSOCIATIVO INTERNACIONAL

Portugal foi participante assíduo das reuniões internacionais relacionadas 
com a sinalização marítima, que tiveram início em 1889, em Paris, e se foram 
desenrolando ao longo dos tempos, quer a nível governamental quer a nível 
das autoridades nacionais de sinalização marítima.

nos anos 50, o aumento do tráfego marítimo e a rápida evolução das 
técnicas aplicadas às ajudas à navegação, temas amplamente debatidos 
nas várias conferências realizadas, antes e depois da 2ª Grande Guerra, 
onde participaram autoridades de vários países, levaram à necessidade 
da criação de um organismo internacional permanente que pudesse dar 
continuidade aos trabalhos abordados nas referidas reuniões.

Assim, em 1955, na conferência de Scheveningen, realizada 
na holanda, foi decidido que deveria ser criada uma associação 
internacional permanente. Dois anos mais tarde nasce, a 1 de julho 
de 1957, a Association Internacional de Signalization Maritime/
International Association of Ligthouse Authorities  (que nos finais da 
década de 90 alterou o seu nome  para Association Internacional de 
Signalization Maritime / International Association of Marine Aids to 
Navigation and Ligthouse Authorities  (aIsm /IaLa)). 
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Figura 4- Logotipo da AISM/IALA

o seu objetivo primordial é encorajar a melhoria contínua das ajudas 
à navegação, através dos meios técnicos apropriados, contribuindo para 
a uniformização das ajudas à navegação a nível mundial, permitindo 
que a navegação seja feita de forma mais segura, económica e proteja 
o meio ambiente. Para cumprir com este desiderato, são realizadas 
conferências, debatidas questões técnicas, é recolhida e disseminada 
informação relativa a atividades desenvolvidas por autoridades 
nacionais, são encorajados desenvolvimentos tecnológicos bem como 
a sua divulgação, o estabelecimento de comités técnicos e grupos de 
trabalho e a prestação de apoio em questões técnicas e organizacionais.

em 1971, como necessidade de responder a um conjunto de 
acidentes graves, resultantes da má interpretação do sistema de balizagem 
instalado, a IaLa, assumiu como objetivo prioritário a aposta num 
sistema internacional de balizagem marítima que uniformizasse as ajudas 
à navegação dos diferentes países. Em 1982, vinte serviços responsáveis 
pela sinalização marítima, incluindo a DF, assinaram um acordo sob os 
auspícios da IaLa, comprometendo-se a aplicar o novo “sistema de 
Balizagem marítima da aIsm/IaLa”. contudo, não foi possível uma 
uniformização total, optando-se por dividir o mundo em duas regiões, 
a “a” e a “B”, onde são aplicadas as mesmas regras com a diferença de 
que as cores das marcas laterais alteram. Por esta altura já a sinalização 
das nossas águas se encontravam conformes com o novo sistema, porém, 
só a 29 de abril de 1993 aquele documento tomou forma legal através 
da portaria n.º 450/93, revogada pela portaria n.º 177/2016 de 24 de 
junho com o título de Regulamento de Balizagem marítima nacional. 
este processo para além de ser reconhecido como um passo decisivo 
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na uniformização da sinalização marítima, também contribuiu para um 
aumento e fortalecimento de cooperação técnica entre os vários países.

a DF é membro fundador e representante nacional na aIsm/IaLa, 
tendo sido eleita para o seu conselho diretivo para o quadriénio de 2014 
a 2018. A sua participação tem-se revelado como essencial à função de 
direção técnica nacional, permitindo entre outros fatores, manter-se a 
par das últimas evoluções ao nível dos sistemas, equipamentos e boas 
práticas, utilizados para melhorar a segurança da navegação.

3. PRESENTE

As exigências internacionais obrigam a que os faróis tenham uma 
taxa de disponibilidade de 99,98%, na prática não podem falhar. Hoje 
os faróis são infraestruturas altamente automatizadas que dispõem de 
alarmes, sonoros ou computadorizados, para aviso e deteção de avarias, 
e que estão equipadas com sistemas que garantem a redundância 
sem intervenção humana, como por exemplo, mudar a lâmpada que 
fundiu, ou estabelecer um gerador elétrico em caso de falha de energia 
pública. alguns faróis possuem sistemas de telecontrolo que permitem 
a sua monitorização a grandes distâncias, como são o caso dos Faróis 
da Guia, santa marta, Bugio, s. Julião, Gibalta e esteiro sendo estes 
monitorizados através da central de assinalamento e Posicionamento 
marítimo (caPm) existente na DF. 

Figura 5 – Central de Assinalamento e Posicionamento 
Marítimo existente na DF
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os elementos que fazem serviço na caPm, monitorizam os faróis 
que estão equipados com sistema de aviso de funcionamento/anomalia, 
e em caso de anomalia, embora o farol continue a funcionar virtude 
das redundâncias, uma equipa técnica dirige-se ao local para corrigir a 
anomalia. De salientar que o sistema informático de monitorização dos 
faróis foi desenvolvido na DF, bem como o cambiador automático de 
lâmpadas.

Figura 6 – Exemplo de um cambiador de duas lâmpadas

Como consequência destes avanços tecnológicos, e pelo facto de 
atualmente todos os faróis já estarem ligados à rede elétrica pública, 
não necessitando de pessoal a quartos aos geradores elétricos, as suas 
guarnições são mais reduzidas (cerca de um terço das originais), e 
muitos deles estão mesmo desguarnecidos de qualquer faroleiro, 
como são exemplo os monitorizados pela central da DF. no entanto, 
releva referir que os faroleiros que guarnecem os nossos faróis, para 
além das tarefas associadas à manutenção, conservação, reparação e 
operação dos faróis, também têm a incumbência sobre a manutenção, 
conservação e reparação dos farolins, boias e sinais sonoras da área de 
responsabilidade da autoridade marítima local. 
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Esta nova realidade, levou a que algumas casas ficassem devolutas, 
conduzindo a um esforço redobrado por parte da DF no âmbito das 
ações de beneficiação, conservação e manutenção dos faróis, assente 
num detalhado e centralizado programa global, por forma a garantir 
a salvaguarda e a valorização patrimonial de edificação e construção 
monumentais que pontuam as costas marítimas portuguesas, na 
maioria dos casos com elevado valor histórico, cultural, científico e 
arquitetónico.

Figura 7 – Farol Museu de Santa Marta

esta realidade permitiu o desenvolvimento de novas estratégias, 
como é o exemplo do protocolo celebrado com a câmara municipal 
de cascais que permitiu o nascimento do Farol museu de santa marta 
(Fmsm). esta iniciativa pioneira, permitiu valorizar a matriz histórica 
do espaço, e abrir ao público diariamente. o acervo de peças que 
estão expostas no museu, foi constituído a partir de componentes, 
equipamentos e sistemas anteriormente utilizados nos múltiplos 
dispositivos de assinalamento marítimo instalados ao longo da costa 
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portuguesa, entretanto recolhidos e recuperados pela DF. este protocolo 
tem permitido a salvaguarda e valorização de um edifício histórico, e 
a possibilidade dos visitantes contemplarem peças de uma beleza e 
significado relevante, a título de curiosidade desde que abriu, em 2008, 
o museu já contou com 380 mil visitantes.

Figura 8- Sessão educativa, no FMSM, 
com alunos da Escola Básica nº 2 de Alcoitão.

os faróis sempre foram um local de fascínio para as populações 
e para os turistas, quer pela ideia mística do seu isolamento, quer pelo 
riquíssimo património arquitetónico e científico que lhes está associado.

Reconhecendo este interesse, consubstanciado nos milhares de 
pedidos de visitas que anualmente chegavam à Direção de Faróis, e 
inserido na política de divulgação da história, património e atividade 
dos faróis e faroleiros, em novembro de 2011, a autoridade marítima 
nacional (amn), através da Direção de Faróis, decidiu abrir ao púbico 
os faróis nacionais que têm guarnição residente.

esta iniciativa, tem demonstrado uma grande adesão por parte do 
público, com os quantitativos de visitantes a aumentarem todos os anos. 
Como curiosidade no primeiro ano, os faróis foram visitados por 28 107 
pessoas e em 2016 por 64 420, o que representa um aumento anual de 
aproximadamente 7 200 pessoas.
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ANO VISITANTES

2012 28107

2013 29 027

2014 41 208

2015 51 291

2016 64 420

2017 (até agosto) 48 548

Total 262 601

Figura 9 – Número de visitantes 

o grosso destes números são referentes às visitas efetuadas às 
quartas-feiras à tarde, dia em que os faróis abrem ao público, esta é 
uma missão realmente importante mas nos faróis não protocolados 
é secundária, porque a principal é manter em funcionamento o 
equipamento de assinalamento marítimo.

em termos técnicos, curiosamente o objetivo é ancestral 
mantém-se o mesmo desde os primórdios do assinalamento marítimo, 
o aperfeiçoamento de fontes e sistemas que garantam uma maior 
autonomia, alcance, eficácia, têm sido a alavanca do desenvolvimento, 
permitindo reduzir custos com a aquisição e manutenção tornando-os 
mais económicos.

Esta evolução permite atualmente aumentos significativos 
de alcance, durabilidade, fiabilidade, bem como uma poupança 
significativa de energia. Neste particular, a tecnologia dos díodos 
de incandescência luminosa (LED) veio revolucionar os sistemas 
iluminantes existentes, sendo que a nível internacional estamos na 
vanguarda da sua utilização. como exemplo o novo sistema iluminante 
da Marca da Mama Sul, no enfiamento da barra sul do Porto de Lisboa 
(constituído por uma matriz de 32 LED’s), o qual permite alcances 
diurnos de 10 milhas náuticas (mn), face a um alcance de 4,5 mn 
dos faróis do esteiro e da Gibalta, ou o Farol da Berlenga com duas 
lanternas com 99 LeD´s cada, ambas em funcionamento simultâneo e 
redundantes uma à outra. 
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Figura 10 – Farol da Mama Sul

Figura 11 – Sistema iluminante do Farol da Mama Sul
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Também na componente das ajudas à navegação (internacionalmente 
definidas como “Aids to Navigation – AtoN”) têm sido dado passos 
significativos, como é o exemplo das ajudas à navegação virtuais existentes 
nos corredores de separação de tráfego na zona do cabo carvoeiro e Roca.

esta vertente de ajudas à navegação, utiliza a tecnologia do aIs 
(Automatic Identification System), a informação é transmitida por uma 
estação em terra, fisicamente não existem, mas são visualizadas nos 
equipamentos eletrónicos de visualização de cartas electrónicas de 
navegação (v.g. o ecDIs (Electronic Chart Display and Information 
System). Permitindo melhorar significativamente a disciplina e 
segurança dos corredores de tráfego costeiro.

4. FUTURO

O farol não deve ser considerado apenas para finalidades de 
assinalamento marítimo, tal seria um desperdício. o farol, entendido sim 
como a infraestrutura e os terrenos adjacentes que circundam a torre de 
alumiamento, deve ser visto de uma forma integrada, como um centro 
de serviços marítimos, beneficiando da sua extensa cobertura nacional 
e da excelência dos locais onde se posiciona. Quatro grandes segmentos 
constituem este centro de serviços: o assinalamento e posicionamento 
marítimo (a função original), a monitorização do ambiente costeiro (dada 
a sua localização), a cultura marítima (numa perspetiva iconográfica e 
simbólica) e o turismo marítimo (tendencialmente de nicho). não se 
conceptualizam aqui as utilizações no âmbito do controlo do tráfego 
marítimo e vigilância costeira, embora alguns faróis tenham instalações 
deste tipo nos seus perímetros (Ponta do altar, Ponta da Piedade e cabo 
da Roca). 

Figura 12 – Vista aérea do Farol do Cabo da Roca
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o segmento “monitorização do ambiente costeiro” permite, por 
exemplo, a instalação de estações meteorológicas automáticas, câmaras 
vídeo para observação sistemática das zonas litorais, para efeitos de 
estudos das suas dinâmicas, ou antenas de radar hF para medição 
de correntes costeiras. o segmento “cultura marítima” passa pela 
dinamização do farol como polo de cultura marítima e científica na sua 
área de implantação, onde se podem articular a amn, a marinha, os 
órgãos do Estado da cultura e da ciência, a Ciência Viva, autarquias, 
fundações de natureza cultural ou marítima, ou associações de cidadãos 
“amigos dos faróis”. Finalmente, o segmento “turismo marítimo” 
potencia possíveis “Rotas de Faróis” ou a utilização da infraestrutura 
habitacional sobrante, devidamente adaptada, para a sua utilização 
turística em regime hoteleiro (rede “Faróis de Portugal”?).

Alguns faróis existentes têm permitido experimentar alguns destes 
segmentos, nomeadamente os faróis de santa marta, Roca e do Regufe 
(cultura e turismo marítimo). 

Também as infraestruturas dos faróis, estrategicamente colocados 
ao longo da costa, foram identificadas como localizações ideais para 
colocação, das estações do novo sistema costa segura. este sistema 
de apoio à decisão tem por objetivo a obtenção do conhecimento 
situacional das zonas portuárias, costeiras e litorais sob jurisdição da 
autoridade marítima. estas estações estão equipadas com um radar 
de banda X, câmara ótica térmica, com capacidade de visão diurna 
e noturna, Sistema Automático de Identificação (AIS), rádio VHF e 
“Software” de integração e gestão da informação, com visualização 
sobre a carta eletrónica de navegação.  

CONCLUSÕES

como se pode depreender da perspetiva apresentada, o farol tem 
enormes potencialidades para além da função original para que foi 
construído. claro que não há soluções únicas para todos os faróis. há 
que garantir sempre uma posição flexível e adaptativa, conforme as 
caraterísticas dos faróis e os interesses dos eventuais parceiros. 

existe porém uma certeza, os faróis, não devem ser subestimados, 
para os que andam no mar continuam a manter a sua relevância, o GPs 
embora com elevado rigor é vulnerável a interferências deliberadas, 
acidentais ou naturais, assim os faróis para além de serem um meio 
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redundante aos meios eletrónicos suscetíveis de falhar, são o único meio 
de posicionamento para algumas embarcações mais pequenas, como as 
de pesca e de recreio, que não têm capacidade ao nível de navegação 
eletrónica a bordo.

os elementos que prestam serviço na Direção de Faróis e em cada 
um dos faróis implantados ao longo da costa portuguesa trabalham 
todos os dias para garantir o seu lema “Faróis na costa, segurança no 
mar!”.
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RESUMO

está em curso a densificação da 
legislação ambiental em todos os 
níveis; mas o combate à poluição 
do mar tem sido uma exceção. 
este estudo descreve sucinta-
mente esta política e identifica o 
papel da governança por difusão 
na adoção de políticas e soluções 
inovadoras pelas autoridades em 
diversos países. Por fim, aplica a 
governança por difusão ao uso de 
pipocas para simular derrames 
de hidrocarbonetos, no treino 
operacional do pessoal que tem 
por missão o combate a estes 
tipos de desastres ambientais.
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ABSTRACT

It is under way a densification of 
environmental law at all levels, but 
marine pollution response has been 
an exception. This paper describes 
briefly this policy and identifies 
the role of governance diffusion in 
the adoption of innovative policies 
and solutions by the authorities in 
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1. INTRODUÇÃO

Está em curso uma densificação da legislação ambiental, em 
número e impacto das normas técnicas e jurídicas. Por isso, causa 
perplexidade que ela não se tenha estendido, em todos os países, ao 
combate à poluição do mar, atividade dinâmica e que cumpre generi-
camente os seus objetivos. como se explica esta situação, que parece 
ir contra a corrente?

Praticado há muito, a governança por difusão é um processo só 
recentemente teorizado, pelo qual uns governos e respetivas adminis-
trações públicas (ou só estas) se inspiram nas políticas públicas de ou-
tras jurisdições, nacionais ou internacionais, vindo depois a adotá-las 
voluntariamente ainda que com adaptações. o combate à poluição do 
mar é um dos casos em que opera a governança por difusão, pouco ana-
lisado segundo esse modelo. este estudo visa responder àquela questão 
e mostrar que o mecanismo de governança por difusão supriu e supre a 
aparente fraca densidade de normas técnicas e jurídicas, sobretudo na-
cionais, que regulam, pelo menos em parte, a função e as atividades de 
combate à poluição do mar; e, especificamente, a formação e o treino.

o combate à poluição do mar é composto por atividades muito 
diversas e muito dependentes das circunstâncias concretas em que é 
chamado a operar. Por isso, a rigidez das normas jurídicas e a inca-
pacidade de prever todas as situações desaconselha a especificação 
muito fina. Por outro lado, as normas são necessárias para estabelecer 
as relações entre os serviços e órgãos competentes, internacionais e 
nacionais, e para estabelecer a necessária responsabilização de órgãos 
políticos e administrativos, e os respetivos titulares. esta situação é 
comum aos serviços de emergência em geral, nos quais os critérios 
técnicos, a urgência e a necessidade de acertar logo à primeira, face 
a uma situação imprevista, não se compadecem com normas rígidas 
e inevitavelmente incompletas. na verdade, existem numerosas re-
gras e normas, técnicas e jurídicas, o que só por si exige uma elevada 
carga de formação e treino. mas são poucas as normas jurídicas e as 
que existem são as de mais elevada hierarquia; a regulação corrente 
e de pormenor da atividade dos órgãos e serviços da administração 
Pública (aP) neste âmbito faz-se em larga medida por regras e práti-
cas, muitas vezes aprendidas com outros serviços estrangeiros que as 
adotam.
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Este trabalho prossegue no capítulo 2 com definições dos conceitos 
relevantes. segue-se no capítulo 3 uma breve caracterização do comba-
te à poluição do mar, dando especial atenção à parte da formação e do 
treino. o capítulo 4 ocupa-se da aplicação da governança por difusão ao 
combate à poluição do mar em Portugal, explicando como influencia, 
e decisivamente, a formação e o treino do combate à poluição do mar 
por cá – e provavelmente também noutras jurisdições, uma vez que nin-
guém tem o monopólio do conhecimento e das boas ideias. o trabalho 
conclui-se com algumas considerações finais.

2. OS CONCEITOS

É essencial definir e delimitar os conceitos usados, para maior cla-
reza da análise, até porque o seu conteúdo varia com diferentes autores.

2.2. Governança e difusão

Define-se governança como:

“[…] a government’s ability to make and enforce rules, and 
to deliver services.” (Fukuyama 2013:3)

Governança por difusão é a tradução livre de governance diffusion. 
outras designações por vezes adotadas com o mesmo sentido são: policy 
diffusion, institutional interplay, institutional interaction e institutional 
linkages. Também há várias definições, de que se destacam aqui duas:

“International policy diffusion occurs when government poli-
cy decisions in a given country are systematically conditioned by 
prior policy choices made in other countries (sometimes mediated 
by the behavior of international organizations or even private ac-
tors or organizations).” (Simmons et al, 2006:787)

Desta definição importa destacar que a mera disseminação de 
políticas não significa que haja governança por difusão: é necessá-
rio haver interdependência entre os atores – valorizando assim mais 
o processo do que os resultados (Gilardi,2016:9). Interdependência 
significa aqui que:
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“[…] the choice of A creates policy externalities that B must 
take into account;” (Braun e Gilardi,  2006:300)

Considere-se agora uma definição que, sem excluir a interdepen-
dência, privilegia a autonomia dos atores:

“[…] a process by which information on policy innovation is 
communicated in the international system and adopted voluntarily 
and unilaterally by an increasing number of countries over time.” 
(Busch e Jörgens,2012:222; no mesmo sentido: Karch,2007:3)

Desta definição, adotada neste estudo, importa destacar os seguin-
tes elementos:

•	a informação, as ideias ou o conhecimento são o objeto da go-
vernança por difusão.

•	a inovação; visa-se inovar para melhorar a tecnologia, os proces-
sos, a organização, etc.

•	a comunicação; uns põem em comum com outros uni-, bi- ou multi-
-direcionalmente. Este é o mecanismo por excelência da difusão – 
não é cooperação internacional mais ou menos institucionalizada, e 
menos ainda a vinculação a normas jurídicas de valor superior.

•	Internacional; a governança por difusão cruza fronteiras de esta-
dos e jurisdições.

•	a adoção voluntária; as inovações são introduzidas nas leis e nas 
práticas das autoridades e dos servidores do estado sem haver 
vinculação a normas de hierarquia superior. e tratam de ajustar 
as ideias alheias às especificidades de cada país ou jurisdição.

•	a adoção unilateral; a adoção das melhorias referidas faz-se sem 
depender das decisões e ações de outros. não há necessariamente 
reciprocidade.

•	o número crescente; a adoção alarga-se gradualmente a mais ju-
risdições e a mais serviços.

Um corolário desta caracterização é que a adoção de políticas pode 
ser pela positiva (novas políticas ou métodos) ou pela negativa (rejeição 
de políticas em vigor), mas sempre inspiradas nas normas ou nas prá-
ticas alheias. outro corolário é que não há difusão se a adoção é inde-
pendente ou sem que uns saibam de outros (Karch,2007:3). em suma,



GOVERNANÇA POR DIFUSÃO E O COMBATE À POLUIÇÃO DO MAR  629

“[…] governments respond similarly, but independently, to 
the conditions they face […].” (Simmons e Elkins,2004:172)

Busch e Jörgens destacam ainda que a governança por difusão é 

“[…] a multilayered process that is fed by various sub-me-
chanisms such as imitation, learning, competition, benchmarking 
or legitimacy-seeking.” (Busch e Jörgens,2012:233)

Preveem que é um mecanismo promissor nos casos e situações em 
que é difícil a cooperação internacional (Busch e Jörgens,2012:239) 
e que provavelmente não passará de um mecanismo complementar 
do dominante, completando-o (Busch e Jörgens,2012:242). Busch, 
Jörgens e Tews (2005) mostram que a governança por difusão tem 
funcionado especialmente no domínio ambiental, numa procura de 
maior aceitação interna e externa. É óbvio o papel que a globaliza-
ção, sobretudo como facilitador das comunicações, tem na governan-
ça por difusão (True e Mintrom,2001:28).

Leeuwen e Kern (2013:73) contribuíram para a densificação do 
conceito de governança por difusão, concluindo que funciona tanto 
horizontal como verticalmente, e neste caso a vários níveis mas sem 
a natureza hierárquica das intervenções “top-down”; mas também 
não resulta de pressão “bottom-up”; pode ser unidirecional ou em 
várias direções; e assenta em três elementos:

•	O cognitivo: a transferência e a expansão de ideias e de conhe-
cimento entre organizações e pessoas, e vai da cópia à inspira-
ção, passando pela emulação.

•	o compromisso: a decisão unilateral e voluntária de experi-
mentar e adotar duradouramente as normas, as ideias e o co-
nhecimento recolhidos noutras jurisdições, nas respetivas polí-
ticas e condutas organizacionais e pessoais.

•	o cumprimento: a interiorização e a prática da vinculação às nor-
mas, às ideias e ao conhecimento recolhidos noutras jurisdições.

a motivação é simples:

“[…] an authority may bear the costs of policy innovation, 
including the failure of some ideas that are tried. Some of these 
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opportunity costs can be avoided by learning methods and ideas 
from other authorities that have high performance scores.” (Ward 
e John,2013:7)

os trabalhos de Lucas sobre a difusão de inovações tecnológicas 
concluem pela existência de quatro condições cruciais no seu êxito: 
o mérito da própria inovação; a comunicação da inovação entre as 
pessoas; o facto de que essa comunicação ocorre num determinado 
meio social; e o facto de que se desenvolve ao longo do tempo (Lu-
cas,1983:381).

a governança por difusão funciona especialmente bem em países 
abertos ao exterior, como é o caso de Portugal, cuja cultura tende a 
valorizar muito as ideias com origem externa e os benefícios dos con-
tactos externos.

2.2. Poluição do mar

Pelo seu lado, a United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) de 1982, define assim a poluição do meio marinho (marine 
pollution), poluição marinha, ou só poluição do mar:

“[…] a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de 
substâncias e energia no meio marinho, incluindo os estuários, 
sempre que o mesmo provoque ou possa vir a provocar efeitos no-
civos, tais como danos aos recursos vivos e à vida marinha, riscos 
à saúde do homem, entrave às atividades marítimas, incluindo a 
pesca e as outras utilizações legítimas do mar, alteração da qua-
lidade da água do mar, no que se refere à sua utilização e deterio-
ração dos locais de recreio.” (artº1º UncLos)

o combate à poluição do mar (marine pollution response) é o 
conjunto de ações integradas que visam prevenir a ocorrência de epi-
sódios de poluição do mar (oil spills ou derrames) e, ante um episó-
dio, visam remover os poluentes e corrigir os efeitos nocivos que os 
poluentes criaram.

embora esteja interiorizada a expressão “combate à poluição do 
mar”, o que está realmente em causa é o combate à poluição do meio 
marinho, porque a poluição ocorre no mar e outras águas interiores. 
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mas, além de ser mais simples, é no mar que se dão os maiores proble-
mas de poluição e as entidades e autoridades que se ocupam deste pro-
blema estão mais vocacionadas e ocupadas com a poluição dos espaços 
marítimos. Por isso, doravante usa-se “combate à poluição do mar”.

3. O COMBATE À POLUIÇÃO DO MAR

A ocorrência de grandes derrames de hidrocarbonetos (HC) e ou-
tras substâncias perigosas (hazardous and noxious substances, hns), 
devido a acidentes de navios ou instalações costeiras, e as descargas 
frequentes de detritos oleosos e outros por navios ou instalações costei-
ras, com os chocantes impactos ambientais e prejuízos nas atividades 
marítimas aumentaram as preocupações ambientais das populações em 
geral e da maioria dos Estados, os quais têm assumido como sua esta 
função. Tais preocupações estiveram na base de uma política pública 
iniciada por diversos estados após o encalhe do navio “Torrey canyon” 
nas costas da cornualha em 1967, de que resultou o derrame de 117 mil 
toneladas de hc.

como outras atividades que se concretizam em ambientes de aci-
dente ou fora da normalidade o combate à poluição do mar ambiciona a 
reposição da situação antes do evento perturbador, mas a irreversibilida-
de de diversos efeitos obriga-o a almejar apenas a remediação. aqueles 
envolvidos no combate à poluição do mar são tipicamente confrontados 
com problemas urgentes, com contornos nem sempre bem definidos e 
técnica, económica e socialmente complexos, tendo de escolher, e ser 
responsabilizados por, a melhor – quando a melhor é apenas a menos 
má de várias más ou muito más alternativas. esta situação aproxima 
todos os que, nas diversas jurisdições, exercem a função de combater a 
poluição do mar.

3.3. Tarefas

o combate à poluição do mar compõe-se de quatro grandes tarefas 
individualizáveis:

•	a prevenção, que integra todas as atividades que visam evitar a 
ocorrência de acidentes e de derrames de substâncias ou energia 
estranhos ao meio marinho. Para além de medidas introduzidas 
ao nível da construção naval e de segurança no mar, inclui-se 
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a formação e o treino (ver a seguir) e a dissuasão, e tem uma 
enorme importância, visto que, ocorrido um derrame, há sempre 
efeitos irreversíveis e os trabalhos de correção ou remediação 
além de muito dispendiosos são muito demorados (ver abaixo).

•	a deteção, que integra todas as atividades de monitorização, ob-
servação e vigilância que visam determinar se, quando, onde e 
por quem foram cometidos atos de poluição do meio marinho 
(Fingas,2001:cap.5).

•	o combate propriamente dito e a remediação, já brevemente ca-
raterizados acima (Fingas, 2001:cap.6 a cap.11).

•	E a compensação, que visa identificar todos os custos diretos do 
acidente, mais os custos do combate e da remediação, e as perdas 
económicas pelos afetados pela poluição, e afetá-los a quem os 
causou (IToPF,2017:37-43).

3.4. A Prevenção

neste estudo, dar-se-á especial atenção à prevenção, a qual inclui 
as seguintes vertentes (Etkin,2015:28-34):

•	as normas de proteção ambiental, que estabelecem o quadro ju-
rídico, incluindo os limites, as sanções e os procedimentos ado-
tados nas diferentes jurisdições perante as violações das normas 
e os episódios de poluição.

•	A fiscalização, que complementa diretamente a monitorização e 
a vigilância, é essencial na dissuasão e integra as atividades de 
autuação de quem cometeu atos de poluição do meio marinho.

•	a dissuasão, que consiste na ameaça de privação de operação e 
de imposição de custos sancionatórios que convençam os poten-
ciais infratores a decidirem não violar as normas ambientais em 
vigor, e a tomarem as ações preventivas adequadas para evitar 
acidentes e episódios de poluição.

•	e a formação e o treino, que assentam na instrução técnica teóri-
ca e prática, e na execução de atividades que simulem situações 
reais para mecanizar procedimentos e se aumentar a eficácia e a 
eficiência das equipas ante situações complexas de poluição do 
mar quando elas de facto ocorrerem (sobretudo os grandes epi-
sódios de poluição).
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existem exemplos de governança por difusão na adoção de normas 
de proteção ambiental, como notado por Busch e Jörgens (2012). Po-
rém, sendo um exemplo bastante vivo, a formação e o treino no comba-
te à poluição do mar não tem sido alvo de adequada atenção, e também 
constitui um caso notável de governança por difusão.

3.3. Uma comunidade epistémica

as atividades de combate à poluição do mar são tecnicamente 
muito especializadas. Há outras mais sofisticadas, mas é preciso ter 
uma sólida base técnica e empírica para explicar a, e convencer, um lei-
go (seja um cidadão anónimo, um jornalista ou um político) que, após 
um derrame de crude no alto mar, dificilmente se pode impedir que a 
maioria do produto atinja e danifique as costas do/s estado/s costeiro/s 
mais próximos. e não é fácil convencer um leigo que, apesar do seu as-
peto e impacto visual, um crude é, em princípio, menos prejudicial para 
o ambiente do que os produtos artificiais aditivados, como as gasolinas 
e os gasóleos. De facto, enquanto estes deixam de se ver à tona da água 
e o seu cheiro desaparece ao fim de poucas horas, os aditivos (produtos 
artificiais e muito tóxicos) ficam em suspensão, pousam no fundo, ou 
entram na cadeia alimentar; já os crudes, ainda que causem grandes da-
nos aos ecossistemas e às comunidades, por serem produtos naturais e a 
natureza saber lidar com aquilo que ela produz, tendem a causar menos 
prejuízos no longo prazo (sindermann,2006:94-97).

 Além disso, embora tenha sólidas bases científicas, o combate à 
poluição do mar ainda tem uma elevada componente empírica e de arte, 
que não se pode ensinar de cátedra.

as atividades de combate à poluição do mar também são física e 
psicologicamente exigentes. Fisicamente, porque envolvem trabalho fí-
sico ao ar livre, por vezes sob muito adversas condições meteorológicas 
(que favorecem a própria ocorrência de acidentes), muitas vezes em lo-
cais de muito difícil acesso na costa e a bordo de navios em movimento 
permanente, operando e até manipulando sistemas de grandes dimensões, 
pesados e complicados, perto ou até em contacto com substâncias peri-
gosas, numa envolvente que impõe riscos significativos para a saúde e a 
vida humanas. 

a pressão física também acarreta alguma pressão psicológica. mas 
esta resulta também de ser necessário recolher permanentemente bas-



anais do clube militar naval634

tante informação relevante para as operações, o que exige atenção, ca-
pacidade mental e comunicação (no sentido de pôr em comum informa-
ção e experiência) com os demais envolvidos. Acresce que o trabalho 
decorre, em equipas, por vezes plurinacionais, às quais se exige eficácia 
e articulação entre os envolvidos. a pressão psicológica advém também 
de estas operações, tipicamente, só almejarem a remediação e não a 
correção total; ou seja, o realismo aponta para decisões entre várias so-
luções más ou muito más, e nunca boas, o que tende a suscitar reações 
adversas dos media e das pessoas afetadas, que exercem pressão para a 
correção total em vez da remediação. Isto é, a comunidade do combate 
à poluição do mar (como ocorre, talvez menos, com outros serviços de 
emergência) partilha de um objetivo: “do it right first time every time”, 
pois um dia todos vão ter de “know it all and do the best”.

Esta breve descrição sugere um conjunto concreto de afinidades no 
âmbito do conhecimento e da profissão que cruzam jurisdições, o que se 
enquadra na definição de comunidade epistémica:

“An epistemic community is a network of professionals with 
recognized expertise and competence in a particular domain and 
an authoritative claim to policy-relevant knowledge within that 
domain or issue-area.” (haas,1992:3)

Haas densifica o conceito através de quatro critérios partilhados 
entre os membros de uma comunidade para a classificar de epistémica: 
um conjunto de princípios normativos; um conjunto de fundamentos 
para as ações e políticas a concretizar; um conjunto de critérios de ava-
liação técnica das suas atividades; e uma conduta comum que visa o 
benefício geral (haas,1992:3).

4. FORMAÇÃO E TREINO POR DIFUSÃO

4.1. Estrutura legal

a governança por difusão no combate à poluição do mar opera-se 
basicamente nos planos operacional e prático, podendo coexistir com 
alguma regulamentação e instruções no plano técnico (por exemplo, 
na formulação de instruções técnicas para testar dispersantes). acima, 
estão normas jurídicas de direito internacional, incorporadas no direito 
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interno dos Estados que ratificaram as convenções internacionais em 
que se inserem essas normas e que os vinculam às mesmas; não há aqui 
espaço para governança por difusão.

começa-se por referir as duas organizações internacionais mais 
importantes no âmbito das questões económicas e ambientais relativas 
ao mar, para então se referirem os mais importantes instrumentos de 
direito internacional:

•	a International Maritime Organization (Imo), uma organiza-
ção intergovernamental, que se integra na constelação da onU, 
especializada nos assuntos do mar relacionados com a criação 
e implementação de normas reguladoras da segurança do trans-
porte marítimo e da proteção e preservação do meio marinho. 
o seu secretariado constitui um fórum mundial de discussão 
profunda e multifacetada sobre aquelas matérias. o seu princi-
pal produto são recomendações sem caráter vinculativo; além 
disso, promove a elaboração de convenções internacionais, de-
signadamente em matérias ambientais e em particular relativas 
à poluição do mar e ao seu combate. estas convenções podem 
ter aplicação direta ou, o que é mais frequente, ter a natureza 
de leis-quadro e exigir a densificação por legislação doméstica 
em cada estado; é o caso das convenções relativas ao combate 
à poluição do mar.

•	a European Maritime Safety Agency (emsa), é uma organiza-
ção intergovernamental, criada em 2000 no âmbito do chamado 
“pacote Erika II”2, reúne os estados-membros da União euro-
peia, e é uma das agências especializadas dependentes da Comis-
são europeia, neste caso para a segurança marítima e a poluição 
do mar e o seu combate. a emsa está orientada para um plano 
mais aplicado do que a Imo, disponibilizando, por exemplo, re-
cursos de monitorização ambiental, formação técnica e colabo-
ração operacional (ao nível de navios e de equipamento) com os 
estados-membros que a peçam em situações de crise.

2 “Erika” é o nome do navio que teve um acidente junto às costas atlânticas francesas 
em 1999, que causou um grave derrame de hc, e que desencadeou um processo 
de cooperação europeia traduzido em nova legislação e na criação da emsa, com 
vista a aumentar a segurança marítima e melhorar o combate à poluição marítima 
nas águas europeias.
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no âmbito deste estudo cabe destacar que foram elaboradas e pos-
tas em vigor as seguintes convenções, quase todas promovidas pela 
Imo, que estão na base do edifício normativo relativo ao combate 
à poluição do mar, e que muito deveram ao acidente com o “Torrey 
canyon” (1967):

•	BONN Agreement, 1969 (convenção de cooperação no combate 
à Poluição do mar por hc e hns no mar do norte e canal da 
mancha), motivado pelo já referido derrame do “Torrey canyon” 
em 1967 no Reino Unido. as partes contratantes são: a Ue, ale-
manha, Bélgica, Dinamarca, França, holanda, Irlanda, noruega, 
Reino Unido e suécia.

•	COPENHAGEN Agreement, 1971 (convenção de cooperação 
no combate à Poluição do mar por hc e hns nas águas dos 
Países nórdicos). as partes contratantes são: Dinamarca, Finlân-
dia, Islândia, noruega e suécia.

•	LDC Convention 1972. International Convention on the Preven-
tion of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Mat-
ters (convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do 
mar causada por operações de Imersão de Detritos e outros Pro-
dutos). nesta convenção, as partes contratantes comprometeram-
-se a proibir a imersão de substâncias particularmente perigosas 
enumeradas no anexo I, enquanto que em relação às substâncias 
constantes no anexo II, se exige autorização prévia especial para 
se proceder à sua imersão. 

•	HELSINKI Agreement, 1974 (convenção de cooperação no com-
bate à Poluição do mar por hc e hns no mar Báltico, incluin-
do as águas interiores às linhas-base). as partes contratantes são: 
alemanha, Dinamarca, estónia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Po-
lónia, Rússia, Suécia e UE. É conhecida por HELCOM (HELsinki 
commission) do órgão que dirige a sua atuação corrente.

•	acordo de BaRceLona, 1976  (convenção de cooperação no 
combate à Poluição do mar por hc e hns no mar mediterrâ-
neo). as partes contratantes são: Ue, espanha, eslovénia, Fran-
ça, Grécia, Itália e os outros estados que não pertencem à Ue 
mas que têm fronteira com o Mar Mediterrâneo.

•	MARPOL Convention 73/78. International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships (convenção Internacional 
para a Prevenção da Poluição por navios). É a principal conven-
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ção da Imo relacionada com a prevenção da poluição do meio 
marinho decorrente de causas operacionais ou acidentais. Inclui 
seis anexos, tratando cada um de um tipo de poluição originada 
nos navios, importando destacar os seguintes:
	- anexo I: relativo à prevenção da poluição do mar por hc.
	- anexo II: relativo ao controlo da poluição por substâncias lí-

quidas nocivas transportadas a granel.
	- Importa destacar o artº17º da Convenção MARPOL 73-78:

“article 17 - Promotion of technical co-operation
The Parties to the convention shall promote, in consul-

tation with the Organization and other international bodies, 
with assistance and coordination by the Executive Director 
of the United nations environment Programme, support for 
those Parties which request technical assistance for:  

(a). the training of scientific and technical personnel;  
[…]
 preferably within the countries concerned, so furthering 
the aims and purposes of the present convention.”

•	OSPAR Convention 1992. Convention for the protection of the Ma-
rine Environment of the North-East Atlantic (convenção para a 
Proteção do meio marinho do atlântico nordeste). a convenção 
OSPAR fundiu e atualizou a convenção de oslo de 1972 sobre 
a descarga de resíduos no mar e a convenção de Paris de 1974 
sobre poluição do mar devida a descargas com origem em terra. É 
uma convenção regional europeia e está fora do âmbito da Imo. 
as partes contratantes comprometeram-se a tomar todas as medi-
das necessárias para prevenir e eliminar a poluição no atlântico 
nordeste; proteger o ambiente marinho dos efeitos prejudiciais das 
atividades humanas; e contribuir para o uso sustentável do mar.

•	Convention INTERVENTION 1969. International Convention 
Relating to Intervention on the High Seas (convenção Interna-
cional sobre Intervenção em alto mar, em caso de acidente que 
provoque ou possa vir a provocar a poluição por HC). Afirma o 
direito do estado costeiro de adotar as medidas necessárias no 
alto mar para prevenir, mitigar ou eliminar o perigo para as suas 
costas devido à poluição por hc.



anais do clube militar naval638

•	OPRC 1990. International Convention on Oil Pollution Prepa-
redness, Response and Co-operation (convenção Internacional 
sobre Preparação, atuação e cooperação no combate à Poluição 
do mar por hc). a oPRc instituiu um dispositivo internacional 
de resposta a grandes derrames de hc, mediante o desenvolvi-
mento de planos de emergência nacionais (autónomos de cada 
estado-membro), reservas de equipamento e formação de espe-
cialistas. Da convenção oPRc-1990 importa destacar:

“article 6
national and regional systems for preparedness and response
(1) each Party shall establish a national system for res-

ponding promptly and effectively to oil pollution incidents. 
[…]

(2) In addition, each Party, within its capabilities either indi-
vidually or through bilateral or multilateral co-operation and, as 
appropriate, in co-operation with the oil and shipping industries, 
port authorities and other relevant entities, shall establish: […]

(b) a programme of exercises for oil pollution response 
organizations and training of relevant personnel; […].”

•	OPRC-HNS 2000. a oPRc hns (Hazardous and Noxious Subs-
tances) 2000, aplicou as mesmas disposições da oPRc 1990 aos 
derrames de outras substâncias nocivas.

•	acordos regionais da União europeia (Ue). Densificando o mo-
delo previsto na oPRc 1990, e quando já existiam várias conven-
ções internacionais de natureza regional (o Bonn Agreement, 1969; 
o Copenhagen Agreement, 1971; o Helsinki Agreement, 1974; e 
o acordo de Barcelona, 1976), em 1992 realizou-se uma revisão 
e atualização do Helsinki Agreement e foi assinada a convenção 
que faltava para ter as águas europeias cobertas por acordos regio-
nais: o acordo de LIsBoa, 1990 (acordo de cooperação para a 
Proteção das costas e das águas do atlântico nordeste contra a 
Poluição). as partes contratantes são: Portugal, espanha, França, 
marrocos e Ue. como os acordos regionais mais antigos, esta con-
venção inclui a Ue (antes, cee) e estabelece mecanismos de coo-
peração entre as partes contratantes no caso de episódios de polui-
ção do mar por hc e hns. o acordo impõe às partes contratantes 
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a obrigação de criarem os seus próprios organismos de intervenção 
e de porem em ação os seus próprios planos de intervenção3. no 
âmbito do acordo de Lisboa foi criado o centro Internacional de 
Luta contra a Poluição do atlântico nordeste (cILPan), como 
embrião do futuro secretariado desta convenção internacional, 
com sede em Lisboa. Do acordo de Lisboa importa destacar:

“ANEXO 2
Linhas directrizes para a definição das funções do centro 

internacional
[…]
2. com base no princípio anterior, e utilizando todas as 

competências existentes na região, coordenar as acções nacio-
nais e regionais de formação; cooperação técnica e peritagem 
em caso de urgência.”

as designações das convenções e as normas referidas sugerem 
os respetivos alcances e as suas limitações. são convenções e normas 
abrangentes que incidem nos procedimentos jurídicos e administra-
tivos; por isso, deixam muito espaço para densificação. Ou seja, têm 
elevada discricionariedade, pelo que não se aplicam diretamente ao 
combate à poluição do mar … no mar. o que suscita o dilema: deixar 
aos executantes todas as decisões em cada situação concreta, ou criar 
normas de direito interno que especifiquem e responsabilizem em por-
menor a atuação dos executantes. e a questão não é menor, porque da 
resposta dada resultam os mecanismos de responsabilização, especial-
mente quando as coisas correm mal.

4.2. O dilema: normas rígidas versus autonomia no caso concreto

o dilema entre as normas pormenorizadas de direito interno versus 
decisão pelas autoridades e pelos executantes em cada caso concreto em 
função das circunstâncias é um dilema que atravessa numerosos setores e 
organizações, designadamente as que atuam em situações de emergência.

3 o que Portugal fez através do Plano mar Limpo (um plano organizacional e de 
ação, aprovado e posto em vigor pela Resolução do conselho de ministros nº25/93, 
de 15-abr).
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só as normas podem criar uma inequívoca responsabilização e di-
visão do trabalho. as normas podem também ser incompletas (não se 
conseguem prever todas as situações, especialmente quando está em 
causa a emergência) e ultrapassar o seu limite de vida; ou seja, a rigidez 
que ajuda quando as normas estão ajustadas à situação a que se estão 
a aplicar, pode ser um empecilho ante situações totalmente imprevis-
tas ou imprevisíveis. Quando existe uma experiência estudada sobre 
numerosas situações concretas, mesmo que cada caso seja um caso, é 
possível identificar os principais fatores e definir modelos, dos quais 
podem emergir normas que cubram a larguíssima maioria das situações 
que podem surgir e que as normas visam regular.

Por exemplo, enquanto cada acidente rodoviário é único, os feri-
mentos nas vítimas são (para os especialistas) facilmente enquadráveis 
num pequeno número de opções que permitem a mais adequada e rá-
pida resposta no momento; isso permite ter normas técnicas e jurídicas 
estáveis, e até pormenorizadas, permitindo uma institucionalização dos 
procedimentos e da formação; e assim há especialistas posicionados de 
acordo com uma larga experiência acumulada e estudada. Há sempre 
espaço para a difusão de novas ideias e conhecimento; mas a governan-
ça por difusão não tem tanto espaço aqui para se afirmar como tem no 
combate à poluição do mar. Neste, ao invés da emergência médica, não 
há uma experiência acumulada e estudada por tantos atores que lhes 
permita (senão a todos, pelo menos a bastantes) ter já elaborado mo-
delos pormenorizados que cubram a maioria das situações e dos quais 
possam emergir normas técnicas e jurídicas cuja rigidez oriente mais do 
que crie obstáculos e fricção em cada caso concreto. Por isso, as normas 
de direito internacional tendem a centrar-se em orientações genéricas e 
relativas aos procedimentos da relação entre estados quando haja epi-
sódios de poluição que afetem, ou possam afetar, mais do que um.

há assim uma ampla margem de opções nas políticas e nas práticas 
de combate à poluição do mar em cada jurisdição. mas como pode cada 
autoridade e equipa operacional saber o que é melhor fazer, ou o que deve 
fazer, em cada grande derrame e em cada momento? Muitos têm expe-
riência e saber no que concerne a pequenos e médios episódios de polui-
ção, cuja gestão está ao alcance da maioria dos estados. mas os grandes 
derrames, além de serem cada vez mais raros, envolvem tantas atividades 
e vertentes que dificilmente algum Estado além dos EUA o consegue ge-
rir sozinho. Por outro lado, sendo os grandes derrames raros, porque não 
aprender e treinar em conjunto e cooperar nas operações?
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4.3.  Cooperação internacional entre autoridades    
administrativas e executantes

A abrangência e generalidade das normas constantes das conven-
ções internacionais definem uma margem de liberdade de atuação dis-
cricionária – mas não arbitrária, porque estão vinculadas a fins e objeti-
vos definidos nessas normas e noutras normas de direito interno, como 
a vinculação ao interesse público. a discricionariedade das normas que 
vinculam os servidores do estado não é algo de novo e visa justamente 
que os titulares dos órgãos públicos possam adaptar as decisões aos 
casos concretos, sem deixarem de estar vinculados ao interesse públi-
co. Por isso, a discricionariedade não tem a mesma largura em todos 
os casos. no caso do combate à poluição do mar a discricionariedade 
é especialmente larga, e os competentes órgãos e agentes do estado 
preenchem este espaço com recursos que obtêm da comunidade episté-
mica do combate à poluição do mar.

esta comunidade é transnacional, e composta por elementos das 
administrações públicas dos vários estados. e é composta por entidades 
privadas, com e sem fins lucrativos; são disso exemplo, no primeiro 
caso, a empresa finlandesa Lamor (que vende bens e serviços no âmbito 
do combate à poluição do mar), e no segundo, a cooperativa Oil Spill 
Response Limited (osRL), cujos associados são empresas petrolíferas, 
e a International Tanker Owners Pollution Federation (IToPF), cujos 
associados são armadores de navios-tanque.

a comunidade epistémica concretiza-se em:
•	Conferências mundiais trienais, rotativas: a INTERSPILL na eu-

ropa, a SPILLCON na ásia ou austrália, a IOSC nos eUa, que 
permitem um encontro anual global da comunidade.

•	manuais operacionais e técnicos, adotados por uma organização 
internacional e seguidos noutros estados sem estarem a tal vincu-
lados. Não têm o caráter formal de regulamentos administrativos 
e menos ainda de leis; no plano legal traduzem uma “good engi-
neering practice”, tornando mais fácil a um técnico divergir deles, 
desde que possa fundamentar com razoabilidade a sua decisão.

•	Cursos e conferências da EMSA (só Ue), em que os alunos não 
são recetores passivos.

•	avaliação técnica pelos pares, pelo menos num plano informal.
•	convites para assistir e participar nos exercícios de combate à 
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poluição do mar que cada estado organiza e executa para a sua 
formação e treino próprios. o treino multidisciplinar, pluriseto-
rial e plurinacional, para simular as condições reais dos inciden-
tes (“role play”), é um elemento fundamental no aprontamento, 
e também no aprofundamento da comunidade epistémica. Por 
exemplo, convida-se um armador, as autarquias ou outras auto-
ridades com competências na matéria a participar no exercício 
para simular o que fariam numa situação real e para que as pes-
soas que trabalharão em conjunto numa tal situação se conheçam 
e se ajustem ao trabalho em equipa (“working relationships”).

•	Desenvolvimento de projetos de investigação plurinacionais, 
como o aRcoPoL ou o maRPocs.

•	colaboração de um estado em operações de outro.
•	amizades entre os membros da comunidade do combate à polui-

ção do mar, dado que têm importantes afinidades profissionais e 
estão sujeitos a pressões semelhantes, além de terem a expetativa 
de que a remediação, pela sua natureza, nunca traz muito reco-
nhecimento no final das operações.

4.4. O caso das pipocas

Um feliz exemplo da governança por difusão no âmbito da prevenção 
do combate à poluição do mar é o uso das pipocas para simular as manchas 
de poluentes derramados no mar. De facto, está muito divulgado o uso de 
pipocas sem sal e sem açúcar para simular manchas de hc nos exercícios 
de combate à poluição do mar, com grande utilidade para o adestramento 
do pessoal que executa as operações em situações reais. É uma componente 
da política pública de combate à poluição do mar, apesar de não estar pres-
crita na lei – como seria de esperar tendo presente o princípio da legalidade, 
para os quais a lei é o fundamento e o limite da sua atuação.

as pipocas sem sal e sem açúcar derramadas sobre a superfície 
das águas formam “manchas” de aspeto alongado e irregular (ver fig.1), 
apresentando ainda um comportamento dinâmico que se assemelha às 
manchas de poluentes (SAIC,2008:13; IOSC,2014:106). A contenção 
e recolha do HC é simulada de forma suficientemente realista pelos 
sistemas concebidos para o efeito. Por exemplo, a ondulação leva as pi-
pocas, como os hc, a dispersarem-se fácil e rapidamente, e a que nem 
sempre sejam totalmente contidos pelas barreiras e recolhidos pelos re-
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cuperadores, criando dificuldades que são realistas e ajudam a validar 
o treino. além disso, as pipocas não causam danos ambientais, podem ser 
comidas pelos peixes e pelas aves, não são demasiado onerosas e são fáceis 
de obter nas quantidades (centenas de kg) necessárias para um exercício.

Figura 1a – Emprego de pipocas para simular manchas 
de poluição por hC (exercício Galeota 2010, Ria de Aveiro).

Figura 1b – Mancha de hC.

Mas para se poder afirmar que houve difusão tem de se identi-
ficar os passos da disseminação, ou fazer o “process tracing” (sta-
rke,2013:571-575). Esses passos terão sido os seguintes: a primeira 
notícia que há do uso de pipocas em exercícios de combate à poluição 
do mar é de 1982 nos EUA (OBIS,1982); em 2002, foram adotadas 
na noruega e depois estenderam-se a vários países bálticos (edie,2002), 
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onde ainda se usam (mJ,2016); em 2007, foram usadas pela primeira vez 
em Portugal e adotadas daí em diante; e a observação local desta prática 
terá levado o Brasil a adotar as pipocas em 2010 (economist,2011).

a adoção das pipocas pelas aP dos diversos estados corresponde 
aos critérios que Busch e Jörgens (2012) propuseram para se estar pe-
rante um caso de governança por difusão:

•	Informação: cada equipa e cada país têm experiências próprias e 
originais, que os demais na comunidade do combate à poluição 
do mar consideram úteis; a observação das pipocas na prática dos 
exercícios conjuntos, ou em que os representantes de uns países 
observam ou acompanham as equipas de outros levou-os a expe-
rimentar nos seus países.

•	Comunicação: todos têm interesse em disponibilizar o que apren-
deram e em aprender com o que os outros fazem e têm a dizer, 
porque acreditam que um dia lhes vai ser útil, embora possam 
não saber quando nem como; assim que cada um observou as 
pipocas percebeu com facilidade a sua utilidade, pelo que tive-
ram uma aplicação imediata e óbvia. e comunicam nas reuniões 
e congressos técnicos internacionais, mas também nos exercícios 
em que participam ou que observam.

•	Inovação: cada equipa e cada país visa melhorar os equipamen-
tos, as técnicas e as práticas, e consegue-o através de aperfeiçoa-
mentos sucessivos; o uso de raspas de pinheiro, ou de cascas de 
laranja mostraram ser inferiores às pipocas e isso foi rapidamente 
reconhecido pela comunidade epistémica. nalguns casos, como 
em Portugal, as pipocas trouxeram uma melhoria enorme, porque 
antes apenas se usava a imaginação para simular as manchas dos 
poluentes nas águas.

•	Internacional: a comunicação e a inovação cruzam jurisdições, 
como já referido, através de encontros formais e informais.

•	adoção voluntária: não é “top-down”, ou seja, não há vinculação 
hierárquica a normas legais, nem a decisões de órgãos de topo; 
as normas existentes só obrigam a manter uma organização para 
atuação imediata e a fazer treinos para manter elevada eficácia na 
ação; a densificação de normas gerais, e a decisão de usar pipo-
cas e como e quando, foram adotadas pelas autoridades adminis-
trativas competentes, que compõem a comunidade epistémica do 
combate à poluição do mar.
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•	adoção unilateral: políticas e condutas em concreto incorporam 
experiências alheias, e a discussão técnica sobre a sua eficácia, 
mas a decisão de adoção é exclusivamente nacional.

De acordo com Lucas (1983) e Busch e Jörgens (2012), a comu-
nicação e o tempo foram e são cruciais para a difusão desta inovação 
tecnológica, simples e eficaz, ainda que de baixa tecnologia.

Segundo os critérios de Leeuwen e Kern (2013), a ideia de usar as 
pipocas foi divulgada e foi chegando aos diversos países, através dos 
contactos entre os membros da comunidade do combate à poluição do 
mar – e cumpriu-se a fase do conhecimento. Depois, a ideia foi sendo 
testada em cada país onde chegou e foi adotada pelos que a introduzi-
ram. Por fim, a inovação foi internalizada pelos que sucederam aos que 
a introduziram, tornando-se efetivamente a política adotada, sem ter 
sido criada uma norma jurídica que a impusesse e a que os servidores 
do estado estivessem vinculados.

De notar que, das referidas práticas, não surgiram, como regra e nos 
vários estados, normas jurídicas que passassem a regular a matéria, o que 
traduziria uma formulação “bottom up”. Talvez a expetativa de que as pi-
pocas seriam uma solução transitória e que poderia outra surgir em breve 
terá sugerido evitar uma solução com a rigidez das normas jurídicas. De 
facto, a casca de arroz (rice hulls), também está a ser usada por alguns 
países para simular HC (SAIC,2008:18); a disseminação de informação e 
a prática têm ocorrido em exercícios internacionais. E pode vir a suceder 
que a casca de arroz venha a substituir as pipocas entre quem as adota4, 
também pelos mecanismos de governança por difusão. será certamente 
uma investigação que complementará o presente estudo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a governança por difusão é um mecanismo de adoção de políticas 
públicas assente sobretudo na comunicação de ideias e conhecimento, 
que alarga a aplicação voluntária de normas e de práticas de umas juris-
dições a outras, sem haver obrigação para tal nem a obrigação de reci-
procidade entre essas jurisdições. está especialmente vocacionada para 

4 agradeço ao cmG emQ costa campos, também ex-chefe do scPmh, por me 
ter disponibilizado esta informação.
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a experimentação e a inovação nas políticas públicas, e tem sido em-
pregue no domínio ambiental, sobre o qual já existem diversos estudos.

neste estudo analisou-se um caso que se julga nunca ter sido explo-
rado antes: o combate à poluição do mar, e em particular a formação e o 
treino, exemplificando-se com a adoção de pipocas para simular as man-
chas de poluentes derramados no meio marinho. A especificidade dos epi-
sódios de poluição do mar, sobretudo dos grandes derrames, levou a que 
os estados acordassem entre si, no plano do direito internacional, normas 
jurídicas abrangentes e sobretudo procedimentais. Ficou assim no âmbito 
da discricionariedade dos órgãos e agentes das aP a decisão de atuação 
nos casos concretos. aqueles atores, colocados em situações complexas e 
análogas, desenvolveram uma comunidade epistémica, no seio da qual se 
estabeleceram canais e métodos de comunicação de experiências, ideias 
e conhecimento que permitiram elaborar, divulgar e adotar normas técni-
cas e práticas validadas pela experiência e pelos pares, e que substituem 
eficazmente as normas jurídicas e administrativas pormenorizadas, que 
se encontram na generalidade das políticas públicas. ou seja, ocorreu a 
convergência de políticas por via de governança por difusão.

este estudo tratou de um caso simples e linear. a formulação de 
uma regra geral por indução só pode fazer-se uma vez considerados 
mais casos, que reflitam condições mais diversas, como a rejeição em 
vez da adoção de políticas ou práticas;a existência de fatores de sucesso 
endógenos (por exemplo, maior produção de arroz do que de milho); a 
aversão a soluções externas, mesmo quando elas deram bons resultados 
noutras jurisdições; e o fracasso do processo. e importa reconhecer que 
a robustez da regra geral depende também dos critérios e indicadores de 
sucesso em cada jurisdição.
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o clube militar naval prestou homenagem aos valorosos comba-
tentes portugueses que, em França e em áfrica, participavam no pri-
meiro conflito mundial.

no nº 7 dos Anais do Clube Militar Naval, inserido no tomo 
XLVIII, foi incluída uma singela, mas significativa mensagem dos 
Corpos Sociais endereçada “Ao nobre Exército Português”, a re-
lação nominal dos “marinheiros” do caça-minas “Roberto Ivens”, 
mortos pela Pátria na catástrofe ocorrida ao largo do cabo espichel, 
além da necrologia do seu comandante, 1º tenente Raul alexandre 
cascaes.

Ao nobre Exército Português
Já nas terras de França corre o vosso sangue!
Aos bravos que aí combatem pela maior glória da Patria, e tambem 
áqueles que nos sertões africanos defendem o solo português acompanha 
o Clube Militar Naval com os seus mais ardentes votos de victoria, e com 
a mais profunda veneração pela memoria dos herois que cáem na peleja.

cDU 050"19"
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVIII, julho-dezembro 2017, p. 649-656

Por F. c.
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 MORTOS PELA PÁTRIA
1º tenente Raul alexandre cascaes
Praças do Corpo de Marinheiros
1º sargento nº 442 narciso Bento antónio
1º artilheiro nº 2864 Julio Cardoso
2º artilheiro nº 4159 José dos santos
1º marinheiro nº 3339 antónio José affonso
2º marinheiro nº 4790 alexandre dos santos Godinho
1º grumete nº 4310 Francisco mattos maleiro
1º grumete nº 5314 anselmo de carvalho
Ao serviço da Divisão Naval
2º sargento nº 242 antónio simões
2º marinheiro nº 241 Gabriel Pereira
2º marinheiro nº243 Jayme constantino
2º marinheiro nº 249 Domingos José Dá Pão
2º grumete n 398 Joaquim Bento
 chegador nº 400 américo Fernandes Ribeiro

 
NECROLOGIA

1º tenente Raul Alexandre Cascaes

Victima duma horrorosa catastrofe ocorrida no vapor caça-minas 
Roberto Ivens (antigo Lordelo da Companhia Portuguesa de Pescas, 
Lda.), quando andava em cruzeiro de vigilancia ao Norte do Cabo Es-
pichel, sucumbiu o 1º tenente de marinha Raul Alexandre Cascaes e 
com ele mais treze infelizes homens da guarnição que tâo abrutamente 
encontraram uma morte terrivel no arduo cumprimento dos seus deve-
res.

Sucedeu o terrivel desastre na tarde do dia 26 de Julho, atribuin-
do-se ao facto de ter batido numa mina submarina, que partiu o barco 
pelo meio, fazendo-o submergir rapidamente.

Era o tenente Raul Alexandre Cascaes, nosso saudoso consocio, 
um oficial muito estimado entre os seus camaradas, já com uma hon-
rosa folha de serviços, prestados em dezasseis anos de vida activa a 
bordo dos navios da nossa marinha.
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Morreu no seu posto de honra, cumprindo instruções superiormente 
recebidas, a despeito de todos os perigos, com todo o tempo, através de 
todas as dificuldades e contingencias com que a cada passo luta o ho-
mem do mar que tem sobre os hombros grandes responsabilidades.

Servidor dedicado do seu país, já antes de lhe ter sido confiado o co-
mando do Roberto Ivens, tinha prestado arriscado serviço no caça-minas 
Celestino Soares, e sido incançavel no desempenho dos encargos que lhe 
foram cometidos, depois que Portugal se viu envolvido no conflito europeu.

Registando estes assinalados serviços, presta a Clube Militar Na-
val este sentido testemunho de viva saudade e respeito pela memória 
do desditoso oficial e dos seus desgraçados companheiros que com ele 
pereceram no horrorosa catastrofe de 26 de Julho, deplorando que tão 
desgraçado acontecimento tivesse cortado o fio da vida de um oficial de 
quem havia a esperar os valiosos serviços que ainda poderia prestar ao 
seu país, na ardua mas honrosa carreira que escolheu.

Alistou-se o malogrado oficial ao serviço da marinha em 27 de 
Novembro de 1897, (…).

(…) Alêm dos navios acima mencionados, embarcou na (…)
(…) Pertenceu á coluna de operações de marinha, da expedição 

ao Sul de Angola em 1914, tomando parte na acção de 18 e 19 de Agos-
to de 1915, de Mangua, e no ataque ás Cacimbas de Mangua, no dia 
seguinte. (…)

                                                                                                                                     V.G.c
(Volume XLVIII, nº7, Julho de 1917)

A defesa da navegação mercante na guerra submarina

Vivia-se um período do conflito mundial em que a guerra subma-
rina atingia proporções avassaladoras, sendo a protecção da navegação 
mercante uma inquietação das forças aliadas.

alfredo Botelho de sousa, assíduo colaborador dos anais, escre-
veu um meritório e oportuno artigo em que procurou encarar o magno 
problema no ponto de vista restrito da defesa do navio mercante contra 
o submarino. conforme consta no preâmbulo, “...socorreu-se do que nos 
pareceu mais autorizado de entre o muito que temos visto publicado”.

  o texto está dividido em duas partes: “Meios estranhos ao navio” 
e “Meios próprios do navio”.



anais do clube militar naval652

I - Meios estranhos ao navio

  a protecção da navegação mercante em tempo de guerra foi sem-
pre uma das maiores preocupações, um dos mais pesados encargos da 
marinha de guerra. a protecção tem-se exercido, quer pelo sistema de 
comboios, obrigando os navios mercantes a navegarem em grupos mais 
ou menos numerosos, escoltados por navios de guerra, quer pelo patru-
lhamento das linhas de navegação e pontos de passagem obrigatórios. 
A ambos estes sistemas se tem recorrido na presente guerra, mas êles 
só por si não eram suficientes á protecção da tão desenvolvida e tão 
variada navegação mercante actual, que em face do seu novo inimigo 
se encontrava insuficientemente protegida. Por isso houve necessidade 
de, como veremos, recorrer a outros meios.

  a navegação em comboios continua a fazer-se nos antigos mol-
des, mas reduzida evidentemente, ou aos navios de carga de pequena 
velocidade, com um destino comum, ou a um grupo mais ou menos nu-
meroso de transportes militares. com derivado do sistema de comboio, 
tem-se empregado a escolta de um navio por um ou dois navios ligeiros, 
patrulheiros ou destroyers; é naturalmente o sistema mais seguro, mas 
que exige um numero tal de navios escolta, que não permite estender 
o seu emprego além de um numero relativamente pequeno de navios; 
portanto, é empregado de preferencia para navios cujo valor de carga ou 
importancia da missão exigem uma maior segurança.

  o patrulhamento das linhas de navegação tem continuado a execu-
tar-se, mas geralmente em cooperação com o sistema anterior, isto é, li-
mitando os caminhos a seguir pelos transportes em comboios, ou isolados 
com escoltas, e fazendo patrulhar esses caminhos por numerosos patru-
lheiros, hidro-planos, etc., como elememto complementar de defesa. (…)

  o mais moderno meio de acção na guerra naval – o hidro-plano 
– tem sido tambem empregado, e com êxito crescente, na protecção 
dos comboios e no patrulhamento, em cooperação com os destroyers 
e patrulheiros de toda a natureza. Infelizmente, contudo, não pode es-
tender a sua acção a uma grande distancia da sua base. o submarino 
receia o hidro-plano ainda mais que o destroyer, porque se move muito 
mais rapidamente, sendo por isso um excelente explorador; a uma altu-
ra relativamente pequena pode descobrir o submarino imerso e lançar 
bombas sôbre êle; por outro lado, o submarino é inteiramente impotente 
para o atacar.
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  Reconhecido, com está, pela experiencia, a eficácia do sistema 
de escolta, examinemos mais detidamente êste método de protecção. 
a escolta pode ser dada a um navio mercante desarmado, ou armado. 
em um, ou outro caso, obriga o submarino a recorrer ao ataque imerso, 
por meio de torpedo, o que só por si representa uma enorme perda de 
eficácia da guerra submarina, como adiante veremos, ao tratar do arma-
mento dos navios mercantes.

  O navio escolta, explorando a vante, sôbre as duas amuras do navio 
escoltado, está em condições de descobrir o periscopio do submarino que 
manobrou para alcançar a posição vantajosa de ataque, a qual, como é ge-
ralmente sabido, fica a cêrca de duas quartas para vante do travez, e a uma 
distancia que, para ser eficaz, não deve ir muito alêm de 1000 m. Pelo me-
nos obriga o submarino, para não ser descoberto, a executar o lançamento a 
uma distancia muito maior, com reduzidas probabilidades de atingir o alvo.

  consideremos os tres casos que se podem dar na escolta, no que 
se refere á velocidade. (...)

II- Meios proprios do navio

Velocidade – está perfeitamente demonstrado pela experiencia da 
guerra submarina que a imunidade do navio mercante cresce com a sua 
velocidade. os navios de velocidade superior a 16 nós teem conseguido 
passar incolumes nas zonas onde os de pequena velocidade teem sido 
destruidos em grande numero.(...)

Armamento – a melhor defesa contra o submarino é o navio armado. 
De uma maneira geral, ao submarino não convêm empenhar um combate 
de artilharia, ainda contra um navio com armamento inferior. (…)

são frequentes os casos em que os submarinos teem evitado a luta 
com barcos francamente armados. (…)

a principal vantagem do armamento dos navios mercantes é obri-
gar o submarino a atacar imerso.(...)

Zig-Zag – Se da eficacia do armamento todos estão convencidos, 
não sucede o mesmo quanto á vantagem da navegação em zig-zag, tal-
vez porque muitos supõem que é um recurso supremo para utilizar ao 
avistar-se um submarino, de modo a tentar fugir da trajectoria de um 
torpedo lançado. não é assim. nem é tambem, como outros supõem, o 
fim do zig-zag,– ou pelo menos o seu objecto principal – conseguir, por 
meio de uma mudança de rumo, diminuir as probabilidades de acertar 
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do torpedo, dificultando ao submarino a determinação dos elementos do 
lançamento, embora em parte, tambem êste fim se consiga, A razão de 
ser do zig-zag, a justificação do seu êmprego continuado, é dificultar ao 
submarino o alcançar a posição vantajosa de lançamento.(...)

Armamento, zig-zag e escolta – como foi dito, o zig-zag tem prin-
cipal aplicação quando combinado com o armamento ou com a escolta. 
Melhor será ainda a solução que reunir as três condições, dando então a 
garantia de uma segurança quasi absoluta. (…)

Meios secundarios – Alêm dos meios principais de defesa, existe 
um conjunto de pequenas medidas de reduzido valor, cada uma delas, 
mas que, aplicadas em conjunto, podem concorrer de maneira aprecia-
vel para diminuir os perigos da guerra submarina.

1.  Depth charges – São um dos meios mais eficazes contra os sub-
marinos, mas o seu emprêgo tem todo o caracter ofensivo, e não 
de simples defesa. (…) É lançada sôbre o ponto em que se viu 
mergulhar o submarino. conquanto o subterfugio dos alemães, 
deixando vir á superficie intencionalmente oleo e destroços, 
tenha lançado alguma dúvida sôbre os seus resultados, alguns 
relatos de navios mostram concludentemente que as depth char-
ges teem afundado submarinos. Por isso as recomenda o Naval 
Consulting Board americano.

2.  Fumos – em condições de vento favoraveis, a produção de uma 
espessa cortina de fumo, obtida queimando fosforo ou coal-tar, 
ou pela combustão incompleta do oleo combustivel, tem permi-
tido aos navios escapar frequentemente. (…)

3.  Oleos para cegar os submarinos. Tem sido reconhecido vantajo-
so o emprêgo de certos oleos que, flutuando na agua, embaciam 
os vidros dos periscopios.

4.  Pintura – A côr da pintura influi notavelmente na visibilidade. 
Ultimamente tem sido muito empregada a pintura em fachas in-
clinadas, desencontradas, de côres em que predomina o cinzen-
to, o branco, o preto, o azul ou o verde e o vermelho. os navios 
assim pintados, de dia, a grande distancia, tornam-se mal distin-
tos, como que meio transparentes. De noite está averiguado que 
a côr preta é muito mais visivel que o cinzento. (…)

5.  Combustão sem fumo – É sabido que os submarinos descobrem e 
determinam a distancia, a posição dos navios observando o fumo 
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que, em dadas circunstâncias de tempo se eleva a grande altura. Daí 
a vantagem da combustão sem fumo, que o govêrno americano tor-
nou obrigatoria, determinando que, á partida, cada navio que se des-
tine á zona de guerra tenha a bordo a quantidade de combustivel sem 
fumo suficiente para navegar de dia pelo menos durante dois dias.

6.  Precauções na navegação – a vigilancia deve ser activa e con-
tínua, feita de posições tão elevadas quanto possivel. Devemos 
lembrar-nos de que o submarino, navegando imerso, para tomar 
a posição de ataque, só ocasionalmente mostra uma pequena 
parte do periscopio acima de agua, e durante alguns segundos 
apenas; sem uma vigilancia cuidadosa, tem as melhores proba-
bilidades de se aproximar sem ser visto.

Durante a noite, as luzes que possam ser vistas do exterior devem 
ser rigorosamente mascaradas, de maneira a não poderem descobrir-se 
nem mesmo a pequena distancia. (...)

De maior importancia ainda seria o melhoramento da comparti-
mentagem, devendo em tempo de guerra passar a um segundo plano as 
questões de economia, deixando no primeiro as da segurança do navio 
e vidas. mas os armadores não cuidam de entrar em despesas para me-
didas de precaução e segurança. assim é, que um importante armador 
afirmava recentemente que vale mais perder um navio em cada doze, do 
que inutilizar 25% do espaço de carga em um navio. A pêrda de navio é 
coberta pelo seguro, e não a sofre o armador.

A restrição do espaço representa para êle uma pêrda permanente e 
irreparavel.

Funchal, Dezembro de 1917.
Alfredo Botelho de Sousa

(Volume XLVIII, nº11, Novembro de 1917)

Os acontecimentos navais da guerra no Atlantico
A saude das guarnições da Grande Esquadra Inglesa

Graças aos cuidados com o fisico e o moral das praças, o estado 
sanitario das guarnições é tão bom ou melhor que era durante a paz, não 
obstante serem raros os exercicios físicos em terra. contudo, as praças 
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não perdem as ocasiões que se lhes oferecem de jogar o foot-ball, e os 
oficiais o golf.

a monotonia da vida a bordo é mais sentida durante as longas 
noites de inverno, que duram 16 horas. Para atenuar um pouco esse 
aborrecimento há um navio-teatro, o vapor Gourka, que atraca suces-
sivamente aos varios navios da Grande esquadra para durante algumas 
horas recrear o espirito das suas guarnições afim de que conservem a 
saude moral precisa para a missão de vigilancia e de potencia militar 
latente que lhes compete.

(Volume XLVIII, nº11, Novembro de 1917)

Anais do Club Militar Naval

Em 5 de dezembro, pouco depois do anoitecer, começaram caindo 
algumas granadas de balas no quadro dos navios de guerra do Tejo, 
lançadas pela artilharia das forças revolucionarias entrincheiradas ao 
NW da Praça Marquez de Pombal; assim continuou sucedendo toda a 
noite, sem que os navios fossem atingidos.

Na manha de 6, em obediencia ás ordens do Govêrno, rompeu a 
Divisão Naval o fogo contra o acampamento dos revoltosos, empregan-
do por vezes tiro indirecto. Os projecteis, passando sobre a cidade, não 
causaram nela prejuizos.

Durante este dia e o seguinte houve varias vezes tiroreio entre os 
navios e a terra, sem que aqueles fossem atingidos senão por alguns 
estilaços de granadas que não causaram prejuizos.

Na manha de 7 as forças leais ao Govêrno, entre as quais um 
destacamento de marinha, atacaram os revoltosos, retirando á tarde.

Pouco depois o Govêrno apresentava  a sua demissão e as forças 
navais, tendo tido conhecimento deste facto, aderiam ao movimento 
cujo fim imediato estava realizado.

Tal foi em duas palavras o papel da Armada na Revolução de 5 de 
Dezembro.

O Club Militar Naval, lamentando profundamente que a Marinha 
não tenha podido conservar-se alheia ás lutas de partidos, espera con-
fiado que uma tal intervenção não venha a repetir-se.

(Volume XLVIII, nº12, Dezembro de 1917)



GUTERRES, TRUMP E A 
ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

o risco de uma crise de relacionamento entre os eUa e as nações 
Unidas era, desde a eleição de Trump, bastante elevado. os sinais esta-
vam muito claros à vista de todos e desde cedo. aliás, desde mesmo a 
campanha eleitoral, quando o candidato Trump se queixava de a onU 
não fazer o necessário para resolver os conflitos no mundo e anunciar que 
escolheria para embaixador alguém que desse um “abanão no sistema”. 

mais tarde veio a acusação de organização «fraca e incompetente, 
não amiga dos eUa nem de Israel» entre outros comentários, regra 
geral, depreciativos. A nomeação de Nick Haley – ex-Governadora da 
Carolina do Sul, filha de emigrantes “sikh” e, como Trump, muito céti-
ca da onU – pareceu indicar que o discurso eleitoral de Trump acabaria 
por ser a política americana para a organização. 

Péssimas notícias para o recém-eleito secretário geral. os eUa 
subsidiam cerca de 25% dos custos do regular funcionamento da onU 
e 28% do orçamento separado das operações de paz e Trump anunciava 
a intenção de fazer um corte de 40% na contribuição dos eUa.

ALEXANDRE REIS RODRIGUES
Vice-almirante

reisrodriguesalexandre@gmail.com
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a manter-se este quadro, a primeira assembleia Geral da onU 
em setembro poderia facilmente tornar-se para Guterres num evento 
negativo que acabaria por afetar o seu mandato. mas não foi esse o 
desfecho. Guterres conseguiu convencer Nick Haley que as reformas 
que se propunha levar a cabo seriam a melhor resposta para as preo-
cupações e queixas dos eUa e a embaixadora conseguiu convencer 
Trump de que não seria possível “promover o tal abanão” e ao mesmo 
tempo reduzir o contributo financeiro. O Presidente concordou. 

Trump não tinha outra saída, pelo menos de momento. as nações 
Unidas são o único quadro possível em que ainda pode ter alguma es-
perança de evitar ter que passar a resolução do principal problema que 
tem em cima da mesa – coreia do norte– para as “mãos do Pentágo-
no”. opções militares não faltam, mas são todas assustadoras. aliás, 
o principal país a proteger – coreia do sul – opõe-se a qualquer ação 
que coloque a sua capital sob risco de destruição, onde aliás vivem 
cerca de 273.000 estrangeiros (mais de cem mil americanos). 

o caminho, portanto, terá que continuar a ser o das sanções e 
para essa finalidade as Nações Unidas serão o local certo para acertar 
a sua direção com que as potências que as podem boicotar ou tornar 
eficazes (China e Rússia).

A confirmar-se esta reviravolta no pensamento de Trump, o se-
cretário-geral terá agora um ambiente mais favorável para implemen-
tar as reformas que anunciou, porém, nada tem garantido, nem muito 
menos livre de obstáculos. se o que Guterres pretende fazer, com as 
limitações habituais de não romper o equilíbrio existente na distribui-
ção dos lugares-chave, vai chegar para Trump manter a “luz verde” 
dada a Nick Haley para continuar a “investir” na ONU ver-se-á mais 
tarde.

Para já, há duas áreas de atividade da onU sob a mira do Presi-
dente americano, naquilo que Richarad haass designou por “Withdra-
wal Doctrine” (cortar com todas as organizações internacionais que 
possam condicionar as suas opções políticas). Uma delas respeita à 
UNESCO com quem os EUA têm mantido uma relação atribulada, de-
pois de uma separação entre 1984 (decidida por Reagan) e 2002 (reto-
mada por George Bush) e de um corte total de financiamento em 2011 
decidido por obama. Trump anuncia agora de novo uma retirada, com 
recusa de pagamento de cerca de 500 milhões de dólares que são de-
vidos à organização desde que obama suspendeu as contribuições. 
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a outra área é a das operações de manutenção de paz para as quais 
Trump quer reduzir o financiamento americano. Se o vai consumar ou 
não ou não ainda não se sabe. De momento confronta-se com alguns re-
latórios a desaconselhar frontalmente essa decisão (da Rand Corporation 
e do Government Accoutability Office) e com um estudo que demonstra 
que as “excessivas” verbas pagas pelos eUa de que Trump se queixa es-
tão abaixo, por exemplo, do que paga o Reino Unido, a França ou a Rús-
sia, em termos comparativos e segundo os critérios de cálculo aplicáveis. 

Uma eventual redução de contributo dos eUa na área das opera-
ções de paz teria certamente um impacto grande, mas o aspeto de que 
mais se ouvem queixas é a não participação das forças mais bem equi-
padas, como é evidentemente o caso das americanas. Quem o refere 
insistentemente é o embaixador argelino Lakhdar Brahimi, como pri-
meiro responsável pelo relatório elaborado em 2000, a pedido de Kofi 
annan, para uma análise geral das intervenções militares e policiais das 
nações Unidas (o Relatório Brahimi): «The UN’s main problem is that 
the countries that have well-equipped and well-trained armies refuse to 
participate in UN missions». aparentemente, preferem pagar para que 
outros contribuam, situação contra a qual Brahimi se indigna.

compreende-se o que quer dizer se olharmos para o “Top Ten” dos 
países que mais contribuem, um conjunto dominado por uma maioria 
de países africanos e liderado pela etiópia, com o Bangladeche em 2º 
lugar (Etiópia – 8215 (total de efetivos); Bangladeche – 7636; Índia – 
7049; Paquistão – 7009; Ruanda – 6351; Nepal – 5289; Senegal – 3064; 
egito – 3027; Gana – 2744; e Indonésia – 2713).

Talvez não sejam exatamente países que se qualificam militarmen-
te como tendo umas forças armadas com os melhores atributos para 
operações de paz, mas são países do continente em que as nações Uni-
das mais têm estado presentes (26 do total de 62 operações realizam-se 
no continente africano). 

No entanto, a origem das dificuldades não se limitará à qualida-
de dos contributos militares. há muitas interrogações que se levantam, 
desde há muito, sobre se as nações Unidas estão devidamente organiza-
das para o desafio das operações de paz. Parece que não, e um dos que 
não hesitam em reconhecê-lo é o próprio Guterres que promete eliminar 
o défice de coordenação entre os Departamentos de “Political Affairs” 
e de “Peacekeeping Operations”, um problema antigo que os seus ante-
cessores tinham identificado, mas não resolveram. 
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se a razão reside – como se me aparenta – no facto de se estar a 
privilegiar critérios políticos de representatividade internacional sobre 
critérios de eficácia, Guterres terá também dificuldades em resolver o 
problema, mas talvez tivesse no caso do “Office of Military Affairs” do 
Departamento de operações de Paz um bom ponto de partida do exame 
que é necessário fazer.

De facto, pedir a um “staff” de 127 membros (100 militares e 27 
civis), incluindo representantes de mais de 50 países, para exercer a 
responsabilidade de aconselhar, coordenar e monitorizar o emprego de 
mais de 100.000 efetivos no terreno, a operar nos mais diversos locais, 
e ainda estabelecer doutrina e política de emprego é, no mínimo irrea-
lista. muito menos se tivermos presente que deve também contribuir, 
sob um ponto de vista militar, para uma formulação dos mandatos das 
várias intervenções. enquanto não se acertarem os meios atribuídos a 
este órgão com as suas responsabilidades não será de esperar muito do 
seu funcionamento.

CATALUNhA. ALGUNS PONTOS DE REFLEXÃO

a despeito dos progressos na democratização do mundo, da cres-
cente integração económica, da redução de barreiras alfandegárias, e 
da forma cada vez mais estreita como os países estão interligados em 
várias áreas – evoluções introduzidas pela globalização –, o mundo 
não se tornou mais homogéneo. Também não se confirmou a visão 
de que todas essas alterações levariam a um declínio da importância 
das identidades nacionais, a caminho de uma era de “post-national 
identity”. 

esta conclusão é relativamente consensual. Para a grande maio-
ria de observadores, os estados-nação continuarão a ser vistos como 
o pilar da ordem internacional em que vivemos e, como tal, qualquer 
ameaça de fragmentação é encarada, salvo exceções claramente fun-
damentadas, como um risco de instabilidade que é preciso evitar. no 
campo da minoria dos que não pensam do mesmo modo, um dos des-
taques vai para Parag Khanna que defende uma tese diametralmente 
oposta. estes dois extratos resumem o essencial do seu pensamento:

Self-determination is not a backward tribalism but a mature 
evolution: Remember that territorial nations are not our “natu-
ral” unit; people and societies are. We should not despair that 
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seccessionism is a moral failure, even if it recognizes innate tribal 
tendencies. A devolved world of local democracies is preferable to 
a world of large pseudo-democracies. Let the tribes win».

National sovereignity and territorial integrity are no longer 
sacrosanct principles; in fact, they can be highly immoral when 
populations are besieged in Sudan and Syria, when drought-stri-
cken climate refugees aren’t relocated to fertile terrritories»

o debate deixou de ser apenas académico. a maioria que defende 
a tese do estado-nação encontra-se, presentemente, perante o alarme 
de um possível movimento de secessões que, a concretizar-se, alteraria 
drasticamente o panorama geopolítico mundial, logo a começar preci-
samente na europa. as suas motivações variam, de um modo interli-
gado, entre, por um lado, impaciência e descontentamento da parte de 
algumas comunidades em relação aos respetivos governos centrais e, 
por outro, aspirações de afirmação de identidade, que não consideram 
ficar satisfeitas no âmbito do estado em que estão inseridas. 

o assunto pode tornar-se extremamente sério. a concretizar-se, 
constituirá um enorme revés para o projeto de integração europeia, 
campo em que a europa precisaria de ir mais longe para conseguir 
competir com as grandes economias mundiais e manter os padrões de 
riqueza e bem-estar que alcançou. 

estranhamente, porém, a liderança europeia prefere a tese de que 
a tentativa independentista da catalunha é apenas do âmbito nacional 
espanhol e que a Europa nada tem a dizer. Afinal, quem terá razão é Gi-
deon Rachman, colunista do Finantial Times, quando diz que a União 
europeia não está a mostrar-se preparada, quer em termos políticos, 
quer no plano intelectual, para lidar com a crise em espanha. 

o conceito de autodeterminação, entendido como o direito de 
qualquer povo de formar o seu próprio estado, é outro ponto de de-
bate entre a visão dos que o encaram como um direito inalienável e 
imparável e os que chamam a atenção para o perigo de usá-lo como 
um princípio primário sem procurar ver um pouco além. a discussão é 
pertinente porque a expectativa de que fosse uma fonte de estabilidade 
para o mundo não se confirmou. Tirando o caso da Checoslováquia, em 
1997, que conseguiu gerir a secessão de uma forma totalmente pacífica, 
dando origem à República Checa e à Eslovénia, todos os outros têm 
tido um processo longo e muito conflituoso.
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Joseph nye e Robert hass, estão no lado dos que recomendam 
cuidado defendendo que a aplicação do conceito não pode limitar-se a 
uma simples votação entre os iniciadores do processo para demonstrar 
ao mundo a sua força. se o princípio for acionado sem o acompanha-
mento de um conjunto de padrões mínimos a observar pelos povos que 
aspiram à sua aplicação pode facilmente levar ao caos e instabilidade 
no mundo. nye considera que, se aplicado apenas nesses termos, pode 
tornar-se moralmente ambíguo.

o risco de caos é, de facto, elevado porque estados “homogéneos” 
– sem comunidades inclinadas a reclamar autonomia, como é o caso de 
Portugal – são menos de 10% em todo o mundo. Todos os outros, em 
maior ou menor grau, não estão imunes a essa possibilidade.

o assunto não pode ser tratado pela forma simplista da realização 
de um referendo entre os primeiros interessados, movidos por senti-
mentos obviamente respeitáveis, mas sem ter em conta a procura de 
alguma racionalidade e realismo, por exemplo, nos seguintes pontos: 
1. Tem a independência assegurada um nível adequado de viabilidade 
política e económica? 2. se o assunto tem profundas implicações para 
toda a população do estado nação que se debate com um problema de 
sucessão, não deverão ser todos ouvidos? 3. se a iniciativa pode ter sé-
rias implicações regionais, ou for suscetível de dar origem a um efeito 
dominó que possa levar a uma desintegração da ordem local existente, 
não deverá ser ponderado também nesse âmbito? nesse eventual con-
texto – que, aliás, é o existente – não deveria a União europeia demar-
car-se claramente de tudo o que possa acentuar esse risco?

Que se passou com o referendo na catalunha? Teve em atenção 
as considerações acima sugeridas? está a região sob um estado tal de 
opressão e desrespeito por direitos elementares, por parte das autori-
dades centrais, que não restou aos seus dirigentes enveredar por um 
confronto aberto de desobediência às autoridades centrais? Era o as-
sunto tão premente que justificava desafiar a ordem constitucional e a 
ordem democrática, avançando com um referendo cuja possibilidade 
tinha sido excluída na Constituição de 1978 e que se realizou sem a ob-
servação dos padrões de exigência habitualmente observados na União 
europeia e na osce para ser considerado livre e justo?

o Governo Regional da catalunha ao levar a solução dos proble-
mas de que se queixa pelo caminho da procura da independência – sem 
que esteja demonstrado existir um inequívoco apoio da população da 
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região – está a colocar o assunto num patamar em que é quase impos-
sível encontrar uma base de entendimento. Pior, cujo desfecho difi-
cilmente será pacífico. Sabendo perfeitamente que o Governo central 
não pode abdicar de fazer cumprir a constituição está a procurar a via 
do confronto.

mas esta é apenas uma faceta do problema. a outra diz respeito ao 
Governo central em madrid. Tem-se perguntado porque não autoriza 
o referendo. não só não pode pelas razões atrás apontadas como nem 
sequer pode prometer vir a fazê-lo porque a decisão de uma eventual 
alteração da constituição depende apenas do poder legislativo. 

Poderia, no entanto, dispor-se a fazer compromissos no campo da 
autonomia, onde há vários assuntos que se arrastam. não é evidente, 
no entanto, que Rajoy esteja nessa linha. Parece esperar – presume-
-se – que das eleições previstas para 21 de dezembro saia um governo 
regional pró-unidade. É um jogo arriscado, porque existe uma maio-
ria – que andará um pouco acima dos 60% – que aspira por maior 
autonomia, não necessariamente a independência. É prematuro tentar 
ler as sondagens que têm vindo a ser feitas e, aliás, se mostram con-
traditórias.

Resta saber se o desenvolvimento que esta crise precisa de ter, 
para sair da situação difícil em que se encontra, pode ser alcançado 
com os protagonistas atuais. Do lado independentista, parece que não. 
Puigdemont aceita as eleições de 21 de dezembro no contexto de um 
caminho para independência, uma forma de dizer que não se contenta 
com maior autonomia. esquece deliberadamente que entre o resul-
tado eleitoral de 21 de dezembro, por mais favorável que lhe seja, e 
a autonomia interpõe-se a constituição que para a admitir teria que 
ser alterada. Parece apenas interessado em prolongar o confronto. Do 
lado de madrid, não é claro que tipo de disponibilidade haverá para 
acolher a ideia de que não chegará invocar a constituição e recorrer 
aos tribunais para resolver a situação. Poderá ter que se esperar por 
um futuro governo central para considerar o assunto sob uma visão 
mais aberta, se o atual não o fizer. 

As questões que precisam de ser discutidas estão identificadas. 
Um recente artigo publicado pela Reuters identificava as seguintes 
três áreas: 1. Identidade cultural, incluindo medidas de proteção da 
língua; 2. concessão de maior espaço para controlo local da econo-
mia da região, com reexame de propostas anteriores sobre as questões 
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fiscais que Madrid rejeitou; 3. Entendimento mais descentralizado da 
organização regional do país, (excessivo centralismo da capital). 

se as partes não criarem espaço para as tratar, considerando a 
eventual necessidade de um outro quadro legal, a crise vai durar, des-
fecho que não interessa à europa, muito menos a Portugal. 

O IRAQUE, TAMBÉM COM UM PROBLEMA 
DE SECESSÃO. A “INDEPENDêNCIA” CURDA

Por cerca de três meses – entre a tomada de Mosul em julho, para 
expulsar as forças do ISIS, e o final de setembro –, o Iraque manteve-
-se fora das primeiras páginas do noticiário internacional. Para um 
país que, pelas piores razões, tem mantido um lugar quase fixo parecia 
ser um bom indicador. 

Confirmava a consolidação da tendência de alguma estabilização 
no campo da economia e ao nível social, com melhor observação de 
direitos humanos, menor violência entre comunidades, recuperação da 
soberania perdida para o IsIs, etc. Tinha implícito um sinal de esperan-
ça, não obstante a continuidade de vários problemas estruturais (cor-
rupção generalizada, economia excessivamente dependente do petró-
leo, etc.) que não permitem retirar o país do grupo de “estados frágeis”.

no entanto, foi “sol de pouca dura”. Voltou-se a uma crise muito 
séria com o referendo para a independência das zonas de influência 
curda, realizado a 25 de setembro por iniciativa de masoud Barzani, 
Presidente do Governo Regional do curdistão, que se mantém ile-
galmente no poder desde 2015 (ano em que terminou o seu manda-
to). este desenvolvimento, levou o primeiro ministro a iniciar a 16 
de outubro uma intervenção militar em Kirkuk e zonas estratégicas 
contíguas, incluindo os campos petrolíferos, o aeroporto internacional 
e uma base aérea. Todos estes espaços estavam fora do controlo do 
governo central, desde junho de 2014, quando os peshmergas curdos, 
aproveitando o caos criado pelo IsIs e pelo colapso do exército ira-
quiano, tomaram a área sob o seu controlo.

haider al-abadi, o primeiro ministro do governo iraquiano que, 
ao contrário do seu antecessor Nouri al-Maliki, beneficia de uma ima-
gem de político “inclusivo” com algum sucesso na estabilização do 
país, nunca aceitou esta realidade como definitiva, mas foi esperando 
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pelo momento apropriado para a tentar corrigir. este surgiu com a 
realização do referendo e a reunião de diversas outras circunstâncias 
favoráveis: 1. O final da campanha de expulsão do ISIS que libertou 
as forças governamentais dessa missão; 2. a evidente melhor prepa-
ração do exército iraquiano; 3. a unânime condenação internacional 
do referendo e das aspirações de independência; 4. O acentuar das 
rivalidades entre os dois principais partidos curdos (o Kurdistan De-
mocratic Party (KDP) de Barzani e a Patriotic Union of Kurdistan 
(PUK) de Talibani), impedindo-os de colaborar entre si.

Graças a estas circunstâncias, a operação militar acabou por ficar 
facilitada, mas o conflito tem todos os ingredientes para se agravar 
e prolongar no tempo, como aliás, tem sido habitual na região. Já 
começou por criar mais uma crise de populações deslocadas (60.000 
segundo as nações Unidas, 100.000 segundo o Governo regional). a 
força da identidade curda vai continuar a desencadear esforços para o 
objetivo final de ter o seu espaço. Os curdos são o maior grupo étnico 
sem estado próprio; 35 milhões espalhados por quatro países (Tur-
quia, Irão, síria e Iraque). 

será improvável, no entanto, que venham a ter o sucesso a que 
aspiram. a oposição internacional a esse desfecho e todos os obstá-
culos práticos que daí decorrerão diretamente serão um impedimento 
muito difícil de ultrapassar. Uma independência deixaria o “novo” 
país à mercê dos seus quatro vizinhos, todos opondo-se a esse final, e, 
muito provavelmente, sem acesso às principais organizações interna-
cionais (onU, FmI, Banco mundial, etc.). 

a Turquia será sempre um dos grandes obstáculos, não obstante 
o entendimento estratégico que estabeleceu com Barzani, abrindo-lhe 
as “portas do mundo” para as exportações de petróleo contra facili-
dades no combate aos curdos turcos do PKK que tentam encontrar no 
norte do Iraque algum “santuário”. o Irão será também um ator im-
portante a negar a aspiração. Já foi nas operações militares das forças 
governamentais iraquianas ao ajudarem na recuperação de Kirkurk 
com as unidades das “Popular Mobilization Forces” e com a retirada 
prévia dos peshmergas do PUK. só a síria é que, nas atuais circuns-
tâncias, não se encontra em posição de ter uma postura prática. 

Os EUA têm conseguido manter um bom relacionamento com as 
duas partes, beneficiando da postura pró-ocidental e pró-americana 
dos curdos, mas não apoiam a sua independência, muito menos a frag-
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mentação do Iraque. estão numa posição difícil de gerir, em especial 
pelo facto de se encontrarem do mesmo lado do Irão no apoio a Bag-
dade, mas precisarem de limitar a sua influência no Iraque. Também 
estão numa das piores fases do relacionamento com a Turquia, um 
ator incontornável do processo.

Que espaço resta para encontrar uma solução? o que é mais fa-
lado é o das nações Unidas, reativando o processo levado a cabo pela 
UN Assistance Mission in Iraq (UNAMI) em 2008/2009 ao efetuar 
um trabalho detalhado de delimitação da região curda e avançar com 
sugestões de gestão partilhada dos recursos provenientes da indústria 
petrolífera. em qualquer caso, as nações Unidas não ofereceram mais 
do que as bases para uma sensata implantação do que prevê o artigo 
140 da constituição iraquiana.

na verdade, é precisamente esse artigo que está no centro do 
conflito. E não é de agora. É um problema com dez anos. Vem desde 
31 de dezembro de 2007, data limite que o seu texto estabelece para 
a realização de um referendo (antecedido por um censo) que dê opor-
tunidade às populações, que vivem em Kirkuk e outras áreas sob dis-
puta, de escolherem entre ficarem ou não integradas na região curda. 
Ainda recentemente (abril deste ano), perante insistências de Talibani 
para a sua realização, misturadas com ameaças de declaração de in-
dependência, o Governo central argumentava contra, invocando falta 
de condições para a realização do censo e não delineando qualquer 
forma de lá chegar.

esta resposta enfraquece a posição do primeiro ministro que 
invoca a constituição para defender a intervenção militar, mas não 
mantém a mesma determinação para respeitar o que estabelece o ar-
tigo 140.

como chegar a um acordo será difícil. a ideia do próprio referen-
do suscita hoje algumas reservas dadas as alterações na composição 
demográfica porque tem passado a região, muitas delas organizadas 
propositadamente, ainda no tempo de saddam, numa tentativa de es-
bater a sua identidade étnica. Kirkuk, por exemplo é hoje um aglome-
rado de comunidades que inclui, entre outros, curdos, “turkmen”, cris-
tãos e árabes que precisam de encontrar uma forma aceitável de viver 
em paz. Em qualquer caso, antes do acordo, a prioridade é pôr termo 
às hostilidades e tentar lançar um processo de negociações. nem uma 
coisa nem outra estão de momento à vista.
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A COREIA DO NORTE COMO POTêNCIA 
NUCLEAR E UM DOS PAÍSES MAIS POBRES 
DO MUNDO

há poucos países mais pobres do que a coreia do norte. Usan-
do o critério “GDP per capita” são apenas cerca de 20, quase todos 
africanos. muito estranhamente, isso não impede a coreia do norte 
de ser uma potência nuclear com mísseis balísticos intercontinentais, 
tendo percorrido um caminho que desafia tudo e todos. Como é possí-
vel, interroga-se muita gente, mesmo sabendo da natureza do regime 
de ditadura radical que mantém a população num completo isolamento 
internacional, que ignora os seus mais elementares direitos, que nega a 
integração do país na economia mundial e não atribui qualquer impor-
tância à continuada condenação internacional a que tem estado sujeita.

Percebe-se que em termos de investimento e acesso a tecnologias 
complexas, as exigências, embora grandes, são menores do que se ima-
gina. a tecnologia nuclear é antiga e hoje de acesso fácil e os investi-
mentos são “cumulativos” porque se trata de um sistema de armas que, 
ao contrário do que acontece frequentemente, não se tornou obsoleto. 
não se está sempre a partir do zero para criar algo novo.

As dificuldades estão sobretudo na concretização, pelos obstácu-
los criados pela comunidade internacional na obtenção de determinados 
materiais, mas Pyongyang tem torneado essas restrições através de paí-
ses amigos. Inicialmente, com a ajuda de abdul Kadeer Khan, o “pai” 
da bomba atómica paquistanesa que conseguiu manter uma rede clan-
destina de mercado nuclear durante cerca de vinte anos; presentemente, 
com o intercâmbio que faz com o Irão.

condenações internacionais e sanções não são problema para a co-
reia do norte. Para um país que recusa integrar-se e aderir à globalização, 
as primeiras não contam, mesmo vindas das nações Unidas. muito me-
nos se feitas a nível individual. alguns países fazem-nas para consumo 
interno sem qualquer pretensão de efeito prático sobre o alvo. Talvez pu-
dessem contar mais se, por exemplo no caso da União europeia, fossem 
objeto de posição conjunta. Não foram, não se percebe porquê. 

As sanções têm, regra geral, sido ineficazes e são facilmente tor-
neáveis. nem mesmo os países que mais condenam a coreia do norte 
conseguem ser, nesse campo, minimamente coerentes. em vários paí-
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ses, as representações diplomáticas norte-coreanas estão envolvidas em 
atividades ilegais, em vários campos ligados ao crime organizado, que 
ajudam a financiar o regime. 

as medidas que, no campo das sanções, poderiam resolver a si-
tuação não serão aprovadas pelo conselho de segurança das nações 
Unidas. Trump tenta proibir a exportação de petróleo para a coreia do 
norte e procura aprovação para um bloqueio naval para inspecionar 
toda a navegação destinada a portos norte coreanos, mas enfrenta o veto 
da china e da Rússia. estes não cederão a mais do que o mínimo neces-
sário para tentar manter o assunto no âmbito do conselho de segurança. 
a Rússia está principalmente interessada em complicar os planos dos 
eUa. a china tem interesses próprios que dizem respeito à sua própria 
segurança. embora Trump continue a referir o uso da opção militar, não 
é provável que venha a ser empregue, tal o impacto esperado na coreia 
do sul.

a manter-se esta situação, não resta aos eUa e ao mundo em ge-
ral senão preparem-se para conviver com mais uma potência nuclear, 
mas desta feita com um líder que se apresenta ao mundo como alguém 
irracional e insensato. Se já é ou não uma potência nuclear em todas as 
suas dimensões, nomeadamente na capacidade de miniaturização das 
ogivas e domínio da tecnologia da sua proteção na reentrada na atmos-
fera, deixou de interessar. Para efeitos de planeamento dos preparativos 
de defesa contra esta nova ameaça terá que se assumir que a capacidade 
existe sem limitações.

Pequim tem conseguido fazer passar a imagem de que se opõe ao 
caminho seguido por Pyongyang e de que não faz mais apenas para 
evitar o caos na península coreana. apresenta argumentos que aparen-
temente fazem sentido, mas talvez não tarde muito a perceber-se que há 
nesta posição muita mistificação. Os EUA provavelmente não o ignora-
rão, mas tem-lhes interessado tentar usar a posição da china para servir 
de bode expiatório para a falta de sucesso na resolução do problema.

Que a china não o resolverá, parece-me cada vez mais evidente. 
se tivesse querido, até o poderia ter evitado. Bastava-lhes ter garantido 
proteção, eventualmente estendendo o seu “guarda-chuva” nuclear ao 
território norte coreano, como fazem os eUa para evitar a proliferação. 
Não o fizeram. Preferiram deixar a Coreia do Norte entregue a si pró-
pria, sustentando a situação que melhor lhes serve os seus interesses 
estratégicos de segurança. 
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“Alimentando” o conflito coreano com os EUA, Pequim corre o 
risco de ter que se conformar com uma maior presença militar na área, 
mas torna extremamente remota qualquer possibilidade de a coreia do 
Norte cair, um dia, na área de influência do ocidente. Isto é, garante que 
não perde o efeito de “buffer” que este país lhe proporciona. De outra 
forma, estaria a facilitar a reunificação da península coreano – a última 
coisa que quer – e ficaria com um vizinho onde os EUA têm estacio-
nado um contingente militar relativamente importante. Pequim não vai 
permitir que isso aconteça. A confirmar-se a Coreia do Norte como po-
tência nuclear – que tudo indica já ser –, será mais por responsabilidade 
da China do que do regime coreano. O mundo, obviamente, ficará pior e 
o Presidente dos eUa mais fragilizado. caiu no erro, que tanto criticou 
ao seu antecessor, de estabelecer linhas vermelhas que não conseguiu 
fazer respeitar.

IRÃO. UM CONFLITO EM AGRAVAMENTO?

enquanto a crise com a coreia do norte continua muito grave, 
outra – com o Irão –  entrou numa escalada que a prazo não será menos 
preocupante. só difere da coreana na questão nuclear, por estar numa 
fase menos desenvolvida e, formalmente se encontrar suspensa graças 
ao acordo negociado pelo Presidente obama e assinado em 2015 por 
todos os Países do grupo P5 +1 (os cinco membros permanentes do 
conselho de segurança mais a alemanha). De resto, inclui todas as ver-
tentes da questão coreana, embora em graus diferentes: um programa 
de mísseis balísticos (mais atrasado, mas a recuperar com o apoio co-
reano); ligações com o terrorismo internacional (crime organizado, no 
caso da coreia do norte); violação de direitos humanos (mais grave e 
generalizada na coreia) e incumprimento das Resoluções do conselho 
de segurança das nações Unidas.

É na prioridade que deve ser atribuída a estas várias dimensões 
do problema iraniano que Trump mais diverge da política da anterior 
administração. obama concentrou-se na questão nuclear mediante um 
acordo que demorou anos a construir, sob contestação de muitos seto-
res internos, principalmente dentro do Partido Republicano que, regra 
geral, nunca se conformou com os resultados alcançados. 

os mais radicais querem que o abandono do acordo seja tratado 
como assunto da maior prioridade. muitos consideram que o Presidente 
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Obama foi longe demais em cedências, num momento desadequado. 
Precisamente quando a continuação das sanções seria o caminho in-
dicado para explorar as brechas da sociedade iraniana que o regime 
teocrático não evitou. Prometeu democracia e prosperidade, mas, em 
alternativa, criou uma espécie de ditadura religiosa, em que os ayatollas 
são quem decide quem é aceitável ou não para entrar na política. 

Entre as cedências mais contestadas pelos críticos do acordo está o 
abandono da exigência de paragem total de todas as atividades de “en-
riquecimento” de urânio e de processamento de plutónio, que era um 
aspeto central da estratégia americana. em alternativa, exigiu-se uma 
diminuição dos respetivos stocks e limitou-se a capacidade de enrique-
cimento, por redução do número de centrifugadores autorizados. não 
chega – continuam os críticos – para colocar Teerão suficientemente 
distante da capacidade de voltar facilmente ao nível de “enriquecimen-
to” que permite a construção de armas nucleares. Basta-lhes acrescentar 
mais centrifugadores.

contestam-se também dois outros aspetos. Primeiro, o ter deixado 
de lado a ameaça de instabilidade regional que o Irão, mesmo sem ar-
mas nucleares, representa ao investir em capacidades assimétricas que 
lhe permitem intervir indiretamente em vários países da região (com 
milícias, redes de forças locais em vários países, treinadas e controladas 
pelas Quds Forces do corpo de Guardas Revolucionários, etc.). se-
gundo, não se ter tido em conta a ameaça da continuação do programa 
de mísseis balísticos, com a colaboração técnica da coreia do norte e 
em violação de uma Resolução de 2010 do conselho de segurança das 
nações Unidas.

a defesa que Teerão faz do programa de mísseis balísticos revela 
bem como tenta dissimular as ambições. Teerão alega que o programa 
tem uma natureza defensiva – como parte de uma estratégia de dissua-
são –, e que os mísseis não serão capazes de transportar ogivas nuclea-
res. esta posição suscita dois comentários diretos. a colocação de ogi-
vas nucleares em mísseis balísticos depende, sobretudo, da capacidade 
de miniaturização da ogiva, de modo a ser inserida na cabeça do míssil, 
e não do contrário. o propósito defensivo tem que ser visto em função 
da ameaça. O que receia, afinal, Teerão? Ser atacado pelos seus adver-
sários sem lhes ter dado qualquer razão para tanto ou sofrer represálias 
por envolvimento em conflitos externos, que tem sido a constante da 
sua procura de hegemonia regional?
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Trump já deu – ao que consta, muito relutantemente – a sua con-
cordância a dois relatórios sucessivos da Agência Internacional de 
Energia Atómica que confirmam que Teerão está a cumprir os termos 
do acordo nuclear, mas crescem os rumores que não continuará nessa 
linha e que, subsequentemente, denunciará o acordo. não será surpresa 
porque a sua aversão já vem da sua campanha eleitoral. 

Trump olha para o acordo como uma capitulação inaceitável da 
anterior administração e só encara duas possibilidades: rever os seus 
termos ou abandoná-lo. Para que este objetivo não se venha a diluir 
com o tempo, enviou a sua embaixadora nas Nações Unidas, Nikky 
Haley, à sede da Agência Internacional de Energia Atómica, em Gene-
bra, para expressar as dúvidas da administração sobre a seriedade com 
que Teerão tem encarado o acordo. Diz Trump: «I don’t think Iran is in 
compliance. I don’t think they are living up to the “spirit” of the deal». 

esse possível desfecho tem alarmado muitos círculos políticos. 
Um numeroso grupo de personalidades que exerceram altas responsabi-
lidades em anteriores administrações americanas divulgou uma decla-
ração conjunta a exprimir as suas preocupações e a apelar à manutenção 
do acordo. o assunto é extremamente sensível e complexo. só não está 
no centro das atenções imediatas porque a crise norte-coreana ocupa 
todo o espaço. mas a breve trecho poderá estar num primeiro plano. 

o que os factos nos mostram é que o compromisso assumido pelo 
Irão no campo nuclear, obtendo como contrapartida o levantamento de 
sanções que estavam a afundar a sua economia, não o tem impedido de 
continuar a estender a sua hegemonia, à custa do caos em que se vive no 
médio oriente e do qual é um dos principais responsáveis. 

Por esta razão, dizem alguns, que os eUa ao se concentrarem ex-
clusivamente no problema nuclear, foram apostar na ameaça errada, si-
tuação talvez deliberadamente provocada por Teerão. Poderá o abando-
no unilateral do acordo, por parte dos eUa, corrigir esta situação? não 
existe qualquer consenso que permita essa conclusão. aliás, os riscos 
dessa decisão dificilmente poderiam ser mais desencorajadores. Com o 
acordo sempre há alguma capacidade de monitorização das atividades 
nucleares do Irão. Poderá não ser tão eficaz quanto o recomendado, mas 
sem acordo não haverá qualquer regime de inspeções.

o revés nos esforços de combate à proliferação nuclear nem seria 
o mais sério impacto da anulação do acordo. Pior seria o de abertura de 
uma brecha entre americanos e europeus, com estes últimos a recusa-
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rem seguir a linha proposta por Washington, incluindo a reposição das 
anteriores sanções. Os EUA ficariam, provavelmente, isolados e com 
menos espaço para corrigir a situação. Rússia e china tirariam partido 
da falta de entendimento no chamado campo ocidental.

obviamente, o problema iraniano precisa de ser visto em todas 
as suas dimensões, eventualmente com uma nova estratégia a concer-
tar entre os EUA e a Europa e, talvez incluindo potências locais. Mas 
abandonar o acordo, dado os riscos que acarreta, só deve ser hipótese a 
partir do momento em que estiverem esgotadas todas as outras medidas 
possíveis. Julgam muitos que esse momento ainda não chegou.

AFEGANISTÃO. É PARA CONTINUAR

o Presidente Trump anunciou uma estratégia para o afeganistão 
que diz ser “dramaticamente diferente” da que estava adotada. Receio 
que os que acreditarem vão ficar desapontados. Tudo parece indicar 
que, ao contrário do que declara, será uma estratégia “dramaticamen-
te” repetitiva. em quase todos os campos: na avaliação da situação 
operacional no terreno, na definição da linha de orientação principal e 
na solução de curto prazo. senão vejamos.

1.  sobre a situação no terreno, o atual secretário da Defesa, o 
general mattis, foi muito claro no congresso quando alertou 
que os eUa não estavam a vencer. não é, no entanto, uma si-
tuação nova. Há nove anos atrás, princípios de 2008, o general 
James Jones seu camarada de armas dos Fuzileiros, enquanto 
saceUR dizia o seguinte: “Make no mistake: NATO is not 
winning in the Afeghanistan». 

2.  sobre a orientação geral a seguir, o Presidente Trump diz que a 
presença militar no afeganistão destina-se apenas a combater 
o terrorismo, demarcando-se de qualquer atividade no campo 
da missão de “national building”, em que, aliás, a naTo tem 
estado envolvida no âmbito da IsaF (International Security 
Assistance Force), estabelecida por Resolução do conselho de 
segurança das nações Unidas em 2001.     
«We are not nation-building again. We are killing terrorists». 
em 2010, Joe Biden, então vice-presidente dos eUa, declara-
va o seguinte: «We are in Afeghanistan for one express purpo-
se: al Qadea. We are not there to nation-building».
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3.  sobre a orientação de curto prazo, o Presidente obama em 
2008, como senador candidato à presidência dos EUA, embo-
ra concordante com intervenção iniciada pelo seu antecessor, 
anunciava não querer ir além de concluir a tarefa (finish the 
job). em 2009, já na casa Branca, autorizava, um reforço de 
34.000 efetivos (total a que os aliados acrescentaram 7.000 
efetivos), supostamente para criar as condições necessárias 
para “sair da guerra”, tendo marcado o prazo de 18 meses 
para iniciar a retirada. Percebeu-se, finalmente, que “finish the 
job” significava acelerar a transferência de responsabilidades 
pela segurança para o governo afegão. como este objetivo não 
foi minimamente alcançado, a retirada nunca foi totalmente 
consumada. a presença mantém, presentemente a um nível de 
10.000 efetivos militares mais cerca de 26.000 contratados a 
companhias privadas de segurança. 

Trump, também crítico da continuação da intervenção e, aparen-
temente, muito firme na intenção de lhe pôr fim, já anunciou que vai 
autorizar um aumento de efetivos. só difere de obama ao não reve-
lar o aumento de efetivos e ao não estabelecer quaisquer datas. ao 
contrário do seu antecessor, aceitou as recomendações militares que 
sempre discordaram da ideia de uma data, em vez de definir um “end 
state”. 

não é claro, no entanto, que Trump tenha estabelecido algum 
objetivo final, definido o “end state” ou esclarecido que condições 
se deve procurar estabelecer. Presume-se que não e compreende-se 
porque nem sequer parece possível definir uma estratégia, no sentido 
tradicional do termo, identificando meios, objetivos e o caminho a 
percorrer.  na minha interpretação, porque a situação no afeganis-
tão não tem solução. nem militar nem política. Pelo menos enquanto 
os insurgentes tiverem apoio externo, circunstância que não muda-
rá proximamente. É uma situação para ser gerida de forma flexível, 
certamente de acordo com alguns objetivos elementares mas pouco 
mais: impedir o continuado agravamento da situação e sobretudo não 
permitir que o País volte a ser um santuário da al Queda.

Trump, da mesma forma que o seu antecessor, vai fazer pressão 
para que o Governo afegão assuma as suas responsabilidades e acena 
– como “ameaça” – com a sua indisponibilidade de “passar cheques 



anais do clube militar naval674

em branco”. Não se vê, no entanto, como poderão as autoridades em 
cabul passar a ter sucesso, se nunca o conseguiram quando tinham 
um apoio maciço dos eUa e coligação (140.000 efetivos). neste mo-
mento, perderam o controlo de 11% do território e lutam pela manu-
tenção de várias áreas que equivalem a mais 29%.

Trump vai exigir do Paquistão o fim do apoio dado aos talibãs, 
mas, malgrado os meios de pressão que tem ao seu dispor estará, 
como esteve o seu antecessor, muito condicionado. Islamabade, embo-
ra não indiferente à ajuda militar e financeira, vai, seguramente, manter 
uma visão da forma como a guerra deve ser conduzida muito diferente 
da dos eUa. Vai continuar a colocar na primeira linha de preocupações 
a ameaça existencial que vê na Índia e usará o relacionamento com os 
talibãs para estender a sua profundidade estratégica na direção do afe-
ganistão. Isto é, vai garantir-lhes apoio contra uma postura de oposição 
a uma presença da Índia que Trump, para estupefação de muitos ob-
servadores, quer chamar ao processo. Um jogo, no mínimo, arriscado.

Para o processo de decisão de uma eventual retirada, hoje ninguém 
ignorará o exemplo do sucedido com a saída prematura do Iraque e não 
deixará de ter em consideração que, no afeganistão, o quadro em que 
essa opção se põe é ainda mais complexo. sair, neste momento do afe-
ganistão equivaleria: 1. a perder a única forma útil de evitar que o afe-
ganistão volte a ser um paraíso da al Qaeda ou qualquer outra organiza-
ção terrorista capaz de atacar os eUa e seus aliados. não poderá haver 
retirada, enquanto o Governo afegão não tiver condições de assegurar 
esse objetivo; 2. a deixar de ter as atuais facilidades de algum controlo 
e monitorização dos grupos terroristas que operam e se abrigam no Pa-
quistão, frequentemente com a conivência das respetivas autoridades; 
3. a abandonar a possibilidade de acompanhar com alguma proximida-
de a forma como Islamabade garante a segurança das suas instalações 
nucleares e consegue manter os grupos terroristas à distância; 4. a per-
der contacto prático com uma região que se mantém sob o perigo de um 
conflito entre duas potências nucleares (Paquistão e Índia).

Tudo considerado e independentemente da ideia de saída do tea-
tro afegão que o atual Presidente dos eUa e o seu antecessor tenham 
querido fazer passar por motivos políticos, não se espera proximamente 
qualquer retirada militar dos eUa no afeganistão. a aliança limita-se, 
mais uma vez, a secundar essa decisão com novos compromissos de 
presença militar em que Portugal se incluiu.
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ARÁBIA SAUDITA. NUM PONTO DE VIRAGEM

o estatuto que a arábia saudita tem como importante ator inter-
nacional não se deve apenas ao facto de ser a segunda maior potência 
petrolífera, nem muito menos ao valor do seu PIB e à dimensão da 
sua população. Deve-se também à sua posição, no campo religioso, 
como país que alberga os dois principais locais de peregrinação para 
os muçulmanos de todo o mundo – meca e medina – e à sua relevância 
política no xadrez geopolítico do médio oriente. não se estranhará, 
portanto, que se siga sempre com grande atenção o que se passa no 
país. Muito mais agora em que parece estar sob a influência de grandes 
ventos de mudança.

o que desabou como uma grande surpresa foram os acontecimen-
tos internos de 4 de novembro, com destaque para a prisão de cerca 
de duzentas personalidades que pelo seu posicionamento familiar (11 
príncipes) e pelas posições que ocupavam (ministros, comandante da 
Guarda Nacional e diretores de três cadeias de televisão, entre muitas 
outras figuras do regime) eram geralmente olhados como intocáveis. 

em paralelo com esta decisão, totalmente inesperada entre as mo-
narquias do Golfo, ocorreram dois acontecimentos que não podem dei-
xar de ser vistos no contexto regional, mais precisamente no âmbito da 
rivalidade entre a arábia saudita e o Irão, um dos temas da instabili-
dade em que vive o médio oriente: 1. o disparo de um míssil balístico 
a partir do Iémen – presumivelmente fornecido pelo Irão aos rebeldes 
Houthis com quem a arábia saudita está em guerra – e que teria atingi-
do Riade, caso não tivesse sido intercetado; 2. a resignação do Primei-
ro-ministro do Líbano, durante uma visita a Riade, sob circunstâncias 
ainda não clarificadas mas que estarão provavelmente relacionadas com 
movimentações de Teerão.

como irá evoluir a situação a partir daqui ninguém sabe ao certo. 
admite-se que se possa estar perante um virar de página histórico na 
forma de fazer política no país, mas as expectativas dividem-se entre, 
por um lado, alguma esperança – nalguns casos aplausos – pelo esforço 
de modernização e democratização do país e, pelo outro, sérias apreen-
sões sobre uma possível perturbação social interna conjugada com os 
efeitos imprevisíveis de uma política externa que pode desestabilizar 
ainda mais o médio oriente. 
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há já muito que se tinha tornado evidente que a arábia saudita te-
ria que enfrentar a indispensabilidade de reformas, mas o regime, aves-
so a mudanças, foi sempre adiando. o momento chegou com o espetro 
de um declínio económico e à luz da necessidade de garantir que o país 
estará à altura dos vários tipos de desafios que tem pela frente, com 
prioridade para os campos económico e social: 1. Para diversificar uma 
economia que gira quase em exclusivo à volta do petróleo e que começa 
a acusar os efeitos da baixa de preços no respetivo mercado, do conflito 
prolongado no Iémen e de um contrato social desenhado para manter 
acalmia política; 2. Para atender à pressão de uma população muito 
jovem mas com insuficientes oportunidades (70% abaixo dos 30 anos 
e 25% desempregados, número a crescer com os cerca de 35.000 que 
regressam todos os anos, esperançados em conseguir boas colocações, 
com os diplomas tirados no estrangeiro).

mohammad bin salman (conhecido por mBs), indigitado para 
suceder ao atual rei, parece querer não só responder a estes desafios 
como posicionar o país numa trajetória externa diferente, ao tentar 
assumir uma postura internacional mais assertiva e adotar uma versão 
mais moderada do Islão, como será próprio de uma sociedade moderna. 
Baseia-se num plano que recebeu a designação “Vision 2030” e que se 
desenvolve em três linhas de ação; 1. Consolidar a imagem da Arábia 
saudita como o coração religioso dos mundos árabe e muçulmano; 2. 
Firmar uma posição como centro global de investimentos; 3. Fazer 
do posicionamento geopolítico da arábia saudita o ponto central de 
ligação entre a ásia, a europa e áfrica.

Levantam-se, no entanto algumas grandes interrogações: 1. 
como reagirá a monarquia saudita à concentração de poderes num 
pequeno segmento da família saud, quebrando a tradição da procura 
de um equilíbrio na partilha de poder entre os vários ramos? 2. como 
reagirá à prisão de onze príncipes cuja detenção, embora explicada pelo 
combate à corrupção, terá tido em vista sobretudo remover obstáculos 
à ascensão e reinado de mBs? 3. será possível implementar reformas 
profundas num país que tem desde sempre evitado transições abruptas e 
tem vivido com um sistema político cujas chefias funcionam mais sob a 
preocupação de manter os seus privilégios do que atuarem como líderes? 
4. Que credibilidade poderá ser dada a mBs no combate à corrupção, 
como pessoa que, nas últimas férias em França, adquiriu a um cidadão 
russo, numa decisão de impulso, um iate no valor de 550 milhões de 
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dólares? 5. Que crédito pode merecer a sua intenção de adotar uma 
visão moderada do islão quando na purga que levou a cabo não incluiu 
qualquer dos nomes mais citados no apoio financeiro ao islamismo 
radical no exterior do país? Existirão condições que permitam pôr de 
lado quase quatro de décadas de apoio à versão fundamentalista do Islão 
(Wahhbism), exportada para todo o mundo, desde que, em 1979, a casa 
Saud foi “acusada” internamente de não ser suficientemente islâmica?

não obstante estas interrogações, os eUa estão perante um quadro 
de transformações políticas na arábia saudita que, a concretizar-se, vem 
ao encontro da evolução que há muito desejam para o país. Parte delas 
seria uma boa notícia para todo o mundo, como um passo no combate 
ao fundamentalismo islâmico. mas um agravamento das tensões com o 
Irão – que Trump parece apoiar senão mesmo incentivar – pode deitar 
tudo a perder. É o que mais preocupa os observadores internacionais e 
já levou o Presidente macron, em visita a Riade, a deixar claro que não 
apoia opções drásticas no relacionamento com Teerão.  
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o segundo semestre de 2017 consolidou a mudança dos corpos Ge-
rentes, efectuada no final de março de 2017, após um período de ajusta-
mentos em termos de organização interna e pessoal. a implementação 
de uma contabilidade organizada a 1 de maio de 2017 marcou de forma 
indelével toda a organização do clube do ponto de vista contabilístico e 
financeiro. Este semestre foi pois caracterizado por uma crescente e ex-
pressiva procura dos serviços de restauração do clube, tanto por parte dos 
sócios, como de familiares e convidados. Foi um semestre em que o clu-
be retomou de forma mais regular um conjunto de actividades, conforme 
se desenvolve com mais pormenor nos parágrafos seguintes.

entre março e dezembro de 2017, o clube viu crescer a sua massa 
associativa, com a adesão dos cadetes do 1.º ano da escola naval e de 
oficiais de cursos não tradicionais da Escola Naval. Este crescimento 
inverteu a tendência de descida sentida nos últimos anos, o que consti-
tui uma excelente notícia de vitalidade do cmn.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Exposição de pintura “Poesia Cromática”.

no dia 07 de julho de 2017, o clube militar naval e a curadora 
Olga e Sousa organizaram um cocktail de pré-apresentação da expo-
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sição de pintura “Poesia Cromática” do artista plástico carlos nas-
cimento, seguido de jantar e momento musical com a cantora cabo-
-verdiana carla correia.

Visita de Sua Excelência o Almirante CEMA/AMN.

no dia 26 de setembro, o almirante chefe do estado-maior da 
armada e autoridade marítima nacional, almirante antónio silva Ri-
beiro visitou o clube militar naval. Foram igualmente convidados a 
participar nesta visita, e consequente almoço, os Presidentes da Dire-
ção do clube do sargento da armada (csa) e do clube de Praças da 
armada (cPa). o Presidente da mesa da assembleia Geral do cmn, 
comodoro soares Ribeiro fez as honras da casa em nome de todos os 
sócios numa visita que em muito nos dignificou, de salutar convívio e 
com muitas propostas de atividades conjuntas entre a marinha, o cmn, 
o csa e o cPa.
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Sessão temática “A Saúde Pública em Portugal”.

No dia 28 de setembro realizou-se a sessão temática “A Saúde Pú-
blica em Portugal”, proferida pelo Professor Doutor Francisco George, 
Diretor-Geral de saúde, cargo que ocupa desde 2005, reconhecido cien-
tista e conferencista internacional nas áreas médicas relacionadas com a 
epidemiologia, virologia e medicina tropical.

o Professor George é um comunicador cativante e soube natu-
ralmente conquistar a atenção e o interesse dos sócios que estiveram 
presentes no cmn. a sua eloquente exposição traçou um retrato muito 
detalhado do estado da saúde em Portugal.

Pré-apresentação do livro “Comandar no Mar”.

no dia 25 de outubro decorreu a pré-apresentação do livro “Co-
mandar no Mar”.

a obra foi apresentada pelo almirante Vieira matias, pelo coman-
dante Temes d´oliveira (coordenador da obra) e pelo Prof. Dr. almeida 
cavaco, tendo contado com a presença dos nossos consócios, coman-
dantes e antigos comandantes de navios da República Portuguesa, e 
outros convidados e autores de capítulos deste livro, designadamente 
da marinha mercante.

após a pré-apresentação, o cmn honrou os seus ilustres convida-
dos com um cocktail que moldou o ambiente para um agradável conví-
vio de final de dia.

o cmn associou-se a esta iniciativa igualmente colocando o livro 
à venda a todos os consócios. 
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Sessão temática “A Perspetiva de Género nas Forças Arma-
das Portuguesas e na NATO”.

no dia 26 de outubro, decorreu um painel temático sobre “A 
perspetiva de género nas Forças Armadas Portuguesas e na NATO”, 
composto pela Drª. sandra mendes (mDn), major Diana morais (vice-
-presidente do naTo Committee on Gender Perspective) e pela capi-
tão-tenente marta Gabriel (emGFa/DIRec e representante nacional 
no mesmo comité). esta sessão foi bastante concorrida pelos sócios do 
clube e permitiu ilustrar as políticas nacionais e naTo em relação à 
perspetiva do género por parte das oradoras convidadas, especialistas 
na área.
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homenagem à Marinha pelo seu 700º Aniversário 

No dia 8 de novembro de 2017, o CMN homenageou a Marinha 
pelos seus 700 anos de existência, numa cerimónia solene presidida 
por Sua Excelência o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e 
autoridade marítima, almirante antónio silva Ribeiro.

O evento contou com a presença de diversos oficiais generais no 
ativo e efetividade do serviço, uma delegação de cadetes da escola na-
val, e com os Presidentes do clube do sargento da armada e do clube 
de Praças da armada, bem como inúmeros sócios que se associaram a 
esta cerimónia singela mas muito significativa.

A sessão solene decorreu na magnífica sala do restaurante e con-
tou com alocuções por parte do Presidente da Direção, pelo consócio 
António Canas, que apresentou uma breve conferência sobre os 700 
anos e terminou com o uso da palavra por Sua Excelência o Almirante 
chefe do estado-maior da armada e autoridade marítima. esta sessão 
terminou com o toque do hino nacional por um quarteto da Banda da 
armada e cantado em uníssono por todos os presentes.

O evento ficou perpetuado nas paredes do edifício centenário do 
cmn com o descerramento de uma placa comemorativa por sua ex-
celência o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade 
marítima nacional.
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151º Aniversário do CMN

o clube militar naval celebrou o seu 151º aniversário no dia 15 
de novembro, efeméride que foi celebrada com um Porto de honra aos 
nossos consócios que se associaram a esta comemoração e com uma 
receção aos cadetes do 1º ano da escola naval, do curso “capitão-de-
-mar-e-guerra Fernando monteiro de Barros”, que foram formalmente 
convidados a aderir ao cmn e que todos corresponderam. 
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o evento contou com a presença de diversos consócios, de distintas 
gerações, que partilharam as suas experiências com aqueles que agora 
iniciaram o seu percurso na escola naval, aos quais o cmn faz votos dos 
maiores sucessos escolares e dá as boas vindas à nossa nobre Instituição.

No final, a Banda da Escola Naval presenteou o CMN e os seus 
consócios com um miniconcerto que muito agradou a todos os presentes.

Conversas de Câmara – NRP Corte-Real.

A Câmara de Oficiais do NRP Corte Real reuniu-se no dia 30 de 
novembro, no cmn para uma conversa de câmara, mais uma inicia-
tica do cmn.

num ambiente informal, descontraído e de sã camaradagem, os 
oficiais da Corte-Real partilharam com os consócios presentes, de di-
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versas gerações (do ativo, de reserva e da reforma), os desafios a que 
foram sujeitos nos últimos meses, designadamente a fase de treino que 
o navio realizou no operational sea Training (osT), em Plymouth, 
Reino Unido, nos passados meses de agosto e setembro.

Esta fase de edificação de capacidades do navio, após um longo 
período de manutenção no arsenal do alfeite, foi marcante para a sua 
guarnição por ter permitido edificar também uma Equipa sólida e coe-
sa, pronta e capacitada a disponibilizar uma plataforma combatente à 
marinha e ao País.

Registe-se a interação havida entre esta câmara e os demais consó-
cios presentes, alguns já na situação de reserva e reforma que permitiu 
trocar experiências e vivências. Cumpriu-se assim o CMN!

Visita de Sua Excelência o Presidente da República

No dia 4 de dezembro, Sua Excelência o Presidente da Repúbli-
ca, Prof. Doutor marcelo Rebelo de sousa, esteve no cmn por oca-
sião do tradicional  jantar de natal, com as suas duas casas, a civil e 
a Militar, num total de 62 convivas. À chegada ao Clube, SEXA o PR 
quis inteirar-se da situação do cmn, que ele bem conhecia de ante-
riores presenças, tanto como PR como orador convidado. Foi-lhe feita 
uma brevíssima descrição da vida do clube, do edifício e da massa 
associativa. neste último tópico, o PR interessou-se pelas recentes 
adesões dos cadetes da escola naval como garante da longevidade 
da nossa Instituição. enquanto esteve no clube, o PR fez questão de 
circular pelo clube, tendo manifestado uma particular admiração pelo 
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nosso bar e sua decoração, relevou as condecorações atribuídas ao 
cmn (a última foi atribuída por si próprio por ocasião dos nossos 150 
anos) e fez questão de agradecer aos nossos funcionários o excelente 
serviço prestado.

em suma, a presença de tão distinto grupo no cmn deve ser 
interpretada como um grato reconhecimento do nosso prestígio, en-
quanto instituição, e da excelência do nosso serviço. 

Sessão temática “Centenário da Aviação Naval de Portugal e 
de Espanha”.

no 5 de dezembro, decorreu uma sessão temática evocativa do 
“Centenário da Aviação Naval de Portugal e de Espanha”. a ma-
rinha espanhola esteve representada pelo coronel de Infanteria de 
Marina Joaquin Peñuelas, piloto naval e atualmente colocado na 
sTRIKFoRnaTo como assistant chief of staff Logistics (acos 
J4). Da parte nacional, o orador convidado foi o capitão-de-fragata 
hugo cabral, piloto muito experiente e atualmente a prestar serviço 
da esquadrilha de helicópetros de marinha como chefe do Departa-
mento de operações. 

Foram duas excelentes apresentações, proporcionadas por dois 
oradores bem preparados nas matérias que versaram. Foi apresentada 
uma perspetiva histórica da criação de ambas as aviações e respeti-
va evolução ao longo de um século, que ilustrou bem aos presentes 
o desenvolvimento desta capacidade pelas respetivas marinhas. os 
consócios presentes puderam beneficiar de uma excelente “viagem 
aérea” por todo o século XX, em duas perspetivas diferentes, mas 
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com muitos pontos em comum também. Foi interessante verificar a 
evolução em paralelo de ambas as aviações navais. Recorde-se que 
tanto Portugal como espanha tiveram um interregno na sua “asa aé-
rea”, embora por motivos diferentes: em Portugal a extinção da avia-
ção naval, nos anos 50, deu lugar à criação da Força aérea, mas em 
espanha esta foi extinta devido à guerra civil que assolou aquele país 
nos anos 30. 

Sessão temática “O Comando no Mar”.

no dia 13 de dezembro, realizou-se uma sessão temática subordi-
nada ao tema “O Comando no Mar”, com um painel de ex-comandan-
tes de unidades navais nas décadas de 80 (VALM REF Mota e Silva), 
90 (VaLm ReF conde Baguinho), 2000 (com nobre de sousa) e 
2010 (CMG Cavaleiro Angelo), que relataram as suas experiências 
de comando perante uma audiência atenta e participativa, que conta-
va com a presença de vários consócios eles próprios ex-comandantes 
que partilharam as suas experiências de comando, exercido em época 
distintas. 

Os oradores convidados proporcionaram à audiência uma pers-
pectiva pessoal acerca da forma como exerceram a sua ação de co-
mando, de uma unidade naval do tipo combatente, destacando os 
diferentes contextos vividos à  época. comandar no mar é o desígnio 
de qualquer oficial da Armada, pelo que a sua Casa – o Clube Militar 
naval – revelou-se o local adequado para a discussão de tão nobre 
temática.
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Workshop de danças latinas
(ao longo do segundo semestre de 2017)

o clube militar naval patrocinou diversas atividades lúdicas de 
danças de ritmos latinos que pretenderam suscitar a adesão e o convívio 
por parte daqueles sócios apreciadores desta modalidade. É intenção 
continuar esta atividade ao longo de 2018, perante o interesse manifes-
tado pelos diferentes consócios.

Quiz Naval – 13OUT / 03NOV

o Quiz naval tem mantido a sua tradicional primeira noite de sex-
ta-feira de cada mês, cativando um grupo de sócios e amigos regulares e 
apreciadores desta modalidade. o seu enraizamento é já uma realidade 
no calendário de atividades do cmn.
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Almoço Buffet – 02JUL / 08OUT / 05NOV / 03DEC

Decorreu nos primeiros domingos de cada mês, o já tradicional 
almoço buffet do cmn, que continua a cativar um número crescente de 
sócios, familiares e amigos.

Urban Sketchers desenharam o Clube Militar Naval

no dia 10 de dezembro, o cmn foi visitado por um grupo de só-
cios e convidados, que se reúnem periodicamente em torno da fotogra-
fia e do desenho, denominado “Foto & Sketchers 2 Linhas” (FS2). 

Este grupo promove a fotografia e/ou desenho à vista na rua para 
usufruir do Património cultural material e Imaterial existente em cas-
cais, oeiras, sintra, amadora e Lisboa. o trabalho que realizaram tendo 
o cmn como modelo, não poderia ter decorrido melhor.
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Aproximação dos “mais novos” ao CMN

ao longo de todo o ano, o cmn procurou tornar-se mais apelativo 
aos jovens cadetes e oficiais que ingressaram na Marinha. Estes são o 
garante da continuidade do nosso clube.

no dia do seu 151º aniversário, o clube fez uma receção aos ca-
detes do 1.º ano da escola naval, que foram formalmente convidados 
a aderir ao cmn, que pretende simbolizar esta forte aproximação aos 
cadetes da escola naval. ao longo do semestre foi evidente uma maior 
participação destes em diversos eventos do clube, designadamente na 
organização de jantares de curso, o que representa um excelente sinal 
de revitalização do nosso clube centenário. no dia 26 de outubro, rece-
beu, com um Porto de Honra, os novos Oficiais dos Quadros Permanen-
tes da marinha que terminaram o curso de Formação complementar de 
Oficiais e o Curso de Formação Militar Complementar de Oficiais e que 
receberam a sua espada, símbolo de comando, no dia 20 de outubro, na 
escola naval.
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PREâMBULO

chegou o momento, que se adivinhava há algum tempo, de dar 
por concluído o contributo que tenho vindo a emprestar ininterrup-
tamente aos anais, neste espaço das crónicas, ao longo dos últimos 
treze anos, após a primeira publicação no quarto trimestre de 2004. 
Tal como aconteceu com os que me antecederam, outros camaradas 
hão-de surgir para dar continuidade a este espaço informativo, cujo 

1 engenheiro construtor naval do Quadro especial de engenheiros navais da marinha.

crónica de
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propósito, entre outros, sempre foi o de registar factos, e por vezes 
opiniões, que na modesta leitura do cronista pudessem, no futuro 
mais ou menos longínquo, contribuir para a interpretação histórica 
dos nossos tempos de marinha. Tempos conturbados que olho com 
apreensão, mas também já com o distanciamento de quem sente o de-
ver cumprido ao ter atingido o topo da carreira e a idade de passagem 
estatutária e incontornável à situação de reserva.

num último relance, não posso deixar de registar a transição re-
centemente operada ao nível da formação daqueles que ao longo de 
muitos anos se responsabilizaram pela crónica, os engenheiros cons-
trutores navais e, mais recentemente os engenheiros navais do ramo 
de mecânica, especializados em arquitectura e construção naval mi-
litar. na verdade, a marinha decidiu já este ano dar início a um novo 
ciclo que relega para um plano secundário e subsidiário, esse ainda 
por concretizar, a arquitectura e construção naval militar, ao optar 
pela formação no Instituto superior Técnico (IsT), com contornos 
que ainda não são bem conhecidos. embora esta formação no IsT 
possa cobrir com qualidade as matérias comuns da arquitectura e en-
genharia naval não militar, nada aporta nas disciplinas e temáticas di-
ferenciadoras da construção naval militar, em que imperam os conhe-
cimentos relativos à vulnerabilidade e sobrevivência em combate, ao 
arranjo e integração de sensores e armas, à resistência ao choque ou 
à compatibilidade electromagnética, para citar apenas alguns. Trata-
-se efectivamente de mais um sinal dos tempos em que, apesar do tão 
propalado desígnio nacional do mar, se assiste à quase certa perda de 
uma valência ancestral de engenharia da Marinha que perdurou por 
mais de duas centenas de anos.

Por fim, tenho a firme convicção de que os assuntos trazidos à 
colação neste espaço constituem um contributo para avaliação do tra-
jecto evolutivo da marinha ao longo das últimas duas décadas em 
matéria de aquisição e sustentação dos meios navais, trajecto que o 
tempo mostrará corresponder, não à vontade própria dos decisores, 
mas sim ao contexto das relações internacionais que condicionam em 
grande medida os pequenos países, sobretudo quando inseridos em 
espaços plurinacionais vinculativos. Como sempre se tem verifica-
do ao longo da história, também na marinha se revelaram, de modo 
nem sempre muito inteligente, os interesses pessoais daqueles que 
não resistem à desmedida ambição que os apoquenta, mas que, sendo 
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efémeros e passageiros, em nada mudam o curso superior das coisas, 
determinado por factores que não podem controlar.

Àqueles camaradas de classe e de profissão que comigo colabo-
raram ao serviço desta crónica de arquitectura naval, agradeço-vos 
a disponibilidade e o empenho que colocaram nos vossos contributos.

Àqueles que sempre tiveram a bondade de ler a crónica e de me 
encorajar a manter uma escrita objectiva, isenta, mas prudente, deixo 
um sentimento de gratidão e de amizade que desejo possam conservar 
e recordar com alegria.

aos leitores da crónica em geral, uma palavra de agradecimento 
pela opção tomada e pelo tempo que dispensaram na sua leitura. es-
pero não vos ter desapontado.

INTRODUÇÃO

neste segundo semestre de 2017 assistiu-se a um movimento tí-
pico de fim de ciclo no relacionamento entre a Marinha e o Arsenal do 
alfeite, que num tom diferente, mas com protagonistas recorrentes, 
resfolega por aproveitar a oportunidade do fim do mandato do ac-
tual conselho de administração. Já foi assim em 2014 com o anterior 
e agora a história repete-se. a convicção de alguns de que o actual 
modelo orgânico do arsenal do alfeite, uma sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, e de que o enquadramento legal que 
rege as suas relações com a marinha, estão esgotados, fez renascer a 
alternativa de reintegração do estaleiro como estabelecimento fabril 
das Forças armadas. embora esta problemática mereça estudo, análi-
se e discussão, existe a forte convicção de que importará em primeiro 
lugar compreender as causas subjacentes às várias fragilidades que se 
verificam de parte a parte, seja o frequente atraso no cumprimento de 
prazos por parte do Arsenal, seja a identificação minimalista de neces-
sidades de manutenção, a falta de recursos financeiros, a contratação 
tardia, a demora no processo de decisão técnica ou elevado volume de 
trabalhos adicionais por parte da marinha.

A contracção de recursos humanos e financeiros a que ambas 
as instituições estiveram sujeitas nos últimos dez anos, tem travado 
o arsenal de investir na modernização das suas infraestruturas e de 
empreender o rejuvenescimento e reorganização do trabalho e tem 
impedido a Marinha de realizar uma parte significativa da necessária 
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manutenção da esquadra, fazendo com que cerca de 50% das suas 
encomendas se centre na manutenção correctiva (inopinada). entrou-
-se numa lógica em que os navios são aprontados para as missões, 
ie., numa perspectiva de curto prazo, em detrimento de manutenções 
planeadas, preventivas ou decorrentes de avaliação de condição, cujos 
resultados ao nível da disponibilidade, sendo melhores, apenas são 
sentidos de forma distribuída ao longo dos ciclos operacionais. esta 
contracção está na essência das fragilidades acima mencionadas, con-
forme foi extensamente identificado nos dois estudos coordenados 
por um consultor externo, respectivamente em 2008 e 2014, exigindo 
assim um olhar atento, crítico e responsável sobre a realidade, em vez 
de se continuar com acusações infundadas de incompetência ou com 
a eleição de “bodes expiatórios” que tão bem se enquadram na nossa 
cultura de maledicência.

começando pela temática abordada recorrentemente nesta cróni-
ca, constata-se não terem ocorrido alterações significativas de conjun-
tura no que respeita ao envolvimento objectivo do arsenal do alfeite 
em iniciativas de capacitação interna e de modernização tecnológica 
por parte da marinha.

Neste fim de ciclo, repete-se o que já havia sido referido a pro-
pósito do programa de modernização das fragatas classe "Bartolomeu 
Dias" – continua a desenvolver-se à margem do arsenal, sem que se 
tenha considerado a vantagem de empenhar o seu pessoal em activi-
dades de formação e de acompanhamento dos trabalhos, tratando-se 
de uma postura inédita em programas de aquisição e modernização de 
meios, que ignora a capacitação nacional, com consequências natural-
mente nefastas no curto e médio prazo, sempre que houver necessida-
des urgentes de reparação. 

no que se refere ao processo de reparação e manutenção da quin-
ta esquadrilha de submarinos portugueses, ie., do nRP “Tridente” e 
nRP “arpão”, o programa interno de capacitação do arsenal do alfeite 
para reparar estes meios e outros da mesma natureza, produzidos pelo 
construtor destes submarinos, a ThyssenKrupp Marine Systems GmbH 
(tkMS), sofreu um forte revês ao longo do segundo semestre de 2017, 
em linha com as apreensões manifestadas na crónica anterior, visto ter 
sido inexplicavelmente retardado o investimento programado, não por 
falta de recursos financeiros, mas por impedimentos de natureza orça-
mental colocados pela tutela ao nível do ministério das Finanças.
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como foi referido na crónica anterior, o referido investimento 
incidia sobre três grandes áreas distintas: infraestruturas portuárias, 
infraestruturas oficinais e respectivo equipamento e formação. As ac-
ções de formação iniciadas em Janeiro pp. tiveram de ser interrom-
pidas durante seis semanas em setembro por falta de autorização da 
Direcção-Geral do orçamento (DGo) para inscrever as correspon-
dentes despesas no orçamento de despesa do arsenal. embora esteja 
previsto prolongarem-se até Maio de 2018, não há ainda garantia de 
que o Orçamento de Estado para 2018, em fase final de aprovação, 
contemple as despesas propostas para este efeito, pelo que a formação 
poderá voltar a ser interrompida já em Janeiro de 2018.

no que concerne ao programa de adaptação das infraestruturas 
portuárias, o aludido retardo do investimento na projectada ampliação 
do comprimento da actual doca seca do Arsenal em mais cerca de 80 
metros, com uma subdivisão interna amovível, bem como na draga-
gem do canal de acesso à doca, impede a execução das corresponden-
tes obras a tempo de se poder receber o nRP “arpão” em setembro 
de 2018 na futura posição interior da doca seca. Ao invés, e contraria-
mente à posição sempre defendida até há bem pouco tempo, a mari-
nha sugere agora a ocupação da doca seca na sua actual configuração 
durante quinze meses para se proceder à revisão deste submarino, re-
legando as necessidades de docagem dos navios de superfície para 
unidades industriais navais privadas, para as quais se passa a abrir 
uma oportunidade de negócio que, doutro modo, não seria possível. 
Deixa-se naturalmente à reflexão dos leitores compreender o alcance 
de tal medida e as implicações que, a prazo, terá no nível de activida-
de e no volume de negócios do arsenal do alfeite.

a derradeira oportunidade de, com este projecto de capacitação 
na reparação e manutenção de submarinos, o arsenal do alfeite re-
cuperar algumas das infraestruturas e modernizar a organização do 
trabalho, com repercussões positivas, inevitáveis, nas restantes áreas 
de actuação do estaleiro, parece estar seriamente comprometida, ser-
vindo interesses a que o tempo se encarregará de dar visibilidade.

Do ponto de vista da participação do arsenal na grande revisão 
do nRP “Tridente”, o respectivo contrato de prestação de serviços de 
reparação à tkMS tem vindo a ser executado com normalidade, evi-
denciando por parte do arsenal do alfeite potencial para continuar a 
desenvolver a capacidade de reparação de submarinos.
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sublinha-se mais uma vez que, na linha do que tem vindo a ser re-
ferido, os factos continuam a comprovar o percurso de crescente depen-
dência 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.

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 no-
vembro de 2017, recorrendo à colaboração de alguns dos responsáveis 
pela condução desses programas. assim, dando continuidade à crónica 
anterior, apresenta-se em separado as evoluções referentes 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”. Quanto ao programa de modernização de meia vida 
das fragatas das classes “Bartolomeu Dias” e “Vasco da Gama”, o res-
ponsável pelo programa entendeu nada haver de muito relevante em 
termos de actualização, sabendo-se contudo que o sistema de gestão da 
plataforma do nRP “Vasco da Gama” vai ser modernizado entre Janei-
ro e Dezembro de 2018 e que o NRP “Bartolomeu Dias” deverá partir 
para a Holanda no princípio de 2018 para ser sujeito a uma espécie de 
modernização de meia vida, cujos contornos se desconhece.

NAVIOS PATRULhAS OCEâNICOS 
(com a colaboração do Capitão-de-mar-e-guerra ECN Moreira 
Guerreiro)2

a construção do segundo par de navios Patrulhas oceânicos 
(NPO), os futuros NRP “Sines” e NRP “Setúbal” (construções C008 e 
c009 do estaleiro West Sea, de Viana do castelo) continuou a decorrer 
a bom ritmo desde a actualização do ponto de situação da execução do 
contrato pelo consórcio West Sea / Edisoft (CWSE), efectuado na úl-
tima crónica de arquitectura naval e referido a 31 de maio de 2017. 
Recorde-se que os dois navios estão a ser construídos com um desfa-
samento de cerca de seis meses entre construções (ao invés dos dois 

2 chefe da equipa de acompanhamento e Fiscalização (eaF).
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primeiros nPo, cuja produção decorreu em simultâneo), permitindo 
ao CWSE distribuir melhor a carga de trabalho por área tecnológica 
e extrair vantagens no processo de aprendizagem na execução dos 
trabalhos do primeiro para o segundo navio. no momento actual, as 
duas construções encontram-se a flutuar e em fase de aprestamen-
to, o que reflecte o forte andamento dos trabalhos, sem derrapagens 
de planeamento. na vertente técnico-logística, não só se manteve um 
elevado esforço na revisão e actualização da documentação técnica, 
mas também foi ainda incrementada a actividade no plano da gestão 
da configuração, verificação das listas de material e sobressalentes, 
recolha e organização da informação para a catalogação do material 
dos novos equipamentos e concepção dos lotes de sobressalentes e 
sua quantificação através de consultas ao mercado. Começaram entre-
tanto a ser nomeados elementos para constituir a guarnição do futuro 
nRP “sines” e aguarda-se a indigitação do seu primeiro comandante. 
em breve, dar-se-á início a um vasto leque de acções de formação, 
treino e integração, com vista à edificação da equipa, que se pretende 
coesa e profissional, que receberá o navio. 

em suma, durante o período de seis meses decorrido desde a úl-
tima actualização, há a relevar a ocorrência dos seguintes marcos no 
projecto, por área de intervenção:

1. Geral

•	Flutuação no dia 13 de setembro de 2017, e movimentação para o cais 
de aprestamento no dia 14seT17, da c009 (futuro nRP “setúbal”).

Figuras 1 e 2 – Enchimento da doca para flutuação 
da C009, futuro NRP “Setúbal”, em 13 MAI 17.
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Figuras 3 e 4 – Futuro NRP “Setúbal”, após flutuar (14 MAI 17).

2. Área da Arquitectura e Construção Naval.

•	Trabalhos preparatórios para a flutuação da C009 ao nível, quer da 
caldeiraria de tubos (circuitos de encanamentos de água salgada), 
quer da construção naval (preparação de superfície e pintura do cas-
co, tanques de lastro e outros tanques diversos, caixas de mar, ânodos 
da protecção catódica);

•	Revisão final da estrutura de ambas as construções, correcção de não-
-conformidades ao nível das estruturas secundárias (painéis) e terciá-
rias (fixes de equipamentos e pormenores diversos);

•	Verificação da compartimentação estanque e acompanhamento das 
furações para passagem de circuitos de encanamentos e cablagens;

•	Pintura de casco e tanques;
•	Instalação da grua na c009;

Figura 5 – Grua hidráulica para movimentação de carga e de 
embarcações semirrígidas, em montagem no futuro NRP “Sines”.
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•	Provas a cais a diversos equipamentos e máquinas de convés.

Figuras 6 e 6A – Castelo do futuro NRP “Sines”, 
evidenciando-se os cabrestantes da amarra.

3. Área da Mecânica

•	Alinhamentos da instalação propulsora (fase final na C008 e primeira 
fase na c009);

Figura 7 – Vista da casa das máquinas principais do futuro 
NRP “Sines” entre os dois motores diesel propulsores.
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Figura 7A – Vista da casa das máquinas principais do futuro 
NRP “Sines”: montagem dos colectores de evacuação do motor 

diesel propulsor de EB.

•	Procedimentos de inspecção (PI) efectuados aos circuitos de fluidos 
(C008);

•	Provas de aceitação no porto (haT3) ao funcionamento de diversos 
equipamentos e sistemas auxiliares.

Figura 8 – Vista da casa das máquinas principais do futuro 
NRP “Sines” – montagem de sistemas auxiliares.

3 HAT - Provas a cais (do inglês: “Harbour Acceptance Trials”).
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4. Área da Electrotecnia

•	Instalação dos quadros eléctricos principais e dos centros de distri-
buição de energia, em fase de conclusão de haT de instalação para se 
seguirem as HAT de funcionamento (C008); calhas para os circuitos 
de distribuição de energia e de sinal e passagem de cablagens dos 
circuitos de produção de energia (C008);

•	Passagem dos cabos eléctricos de potência, de distribuição de energia 
e de sinal (C008);

Figura 9 – Passagem de cablagens eléctricas e electrónicas
e montagem de condutas de ventilação na zona habitacional 

dos sargentos do futuro NRP “Sines”.

•	Instalação de calhas para os circuitos de distribuição de energia e de sinal 
e passagem de cablagens dos circuitos de produção de energia (c009).

5. Área das Armas, Electrónica, Comando e Controlo

•	Provas de fábrica ao sistema de Gestão da Plataforma (sGP) da c009 
nas instalações da Rolls Royce em Portsmouth, no Reino Unido;

•	HAT ao funcionamento de diversos componentes do SGP da C008;
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Figura 10 – Provas de funcionamento à consola do SGP 
da Estação de Limitação de Avarias da Vante

•	montagem e ligação de cablagens das consolas da Ponte;

Figura 11 – Ligação de cablagens nas consolas da Ponte

•	em curso a montagem dos bastidores para os equipamentos dos siste-
mas integrados de informação e de comunicações (C008).

6. Apoio Logístico Integrado

•	Revisão e actualização da documentação de projecto, tendo como re-
ferência o projecto dos NPO 1 e 2;
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•	Elaboração do plano de configuração, contemplando o projecto actuali-
zado e a informação técnica e logística dos equipamentos, com especial 
atenção para os equipamentos diferentes dos instalados nos nPo 1 e 2;

•	Preparação dos elementos de base para a elaboração do sistema de 
manutenção Planeada (smP) dos navios;

•	elaboração dos lotes de sobressalentes iniciais para os navios e pre-
paração dos respectivos processos de aquisição.

PRÓXIMOS PASSOS DO PROJECTO

Os próximos passos mais importantes serão, para a C008, o pri-
meiro arranque dos motores diesel dos grupos electrogéneos, a conti-
nuação das montagens de sistemas e as haT aos que já estiverem em 
condições para fazer provas. em paralelo, serão conduzidas as activida-
des de integração, formação e treino com vista à preparação da guarni-
ção e será efectuado todo o processo de abastecimento destinado a dotar 
o navio do material diversificado de que necessita para ser considerado 
pronto (palamenta, fardamento, colchões e roupa de cama, material de 
expediente, bandeiras, material de limpeza, publicações, ferramenta de 
uso geral e especial, material de limitação de avarias, combustíveis e 
lubrificantes, …). A C009 seguir-lhe-á os passos, num esforço conjunto 
entre o CWSE e a Marinha para que os navios possam ser dados como 
prontos dentro do prazo contratualmente previsto. 

Figura 12. – Do meio dos andaimes, o futuro NRP “Setúbal”, 
aproado à saída da barra do porto de Viana do Castelo, 

anseia já pelo mar alto – 16 NOV 17.
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NAVIOS PATRULhAS USADOS DA MARINhA 
DA DINAMARCA DO TIPO STANFLEX 300
(com a colaboração do Capitão-tenente EN-MEC Santos Fonseca4)

Projecto “Standard Flex 300” - referido a 20 de Novembro de 2017

seguindo a organização usada nos artigos anteriores, serão abordadas 
as principais evoluções ocorridas durante o segundo semestre de 2017 rela-
tivas ao projecto “standard Flex 300”. os temas a abordar, nesta secção da 
crónica, encontram-se relacionados com as 4 fases de execução do projec-
to: 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). Recordan-
do que as duas fases iniciais se encontram concluídas, o foco encontra-se 
direccionado para a fase 3 – manutenção dos 4 navios da classe “Tejo”.

nesta data, 20 de novembro de 2017, encontram-se em revisão 
as datas principais de entrega dos navios n.R.P. “mondego” e n.R.P. 
“Guadiana”. com efeito, a marinha considera o aprontamento do 
n.R.P. “mondego” essencial para o dispositivo naval tendo-se indicado 
o final de 2017 como data prevista para a conclusão dos fabricos. Por 
seu lado, existe um esforço significativo pela Arsenal SA em atingir 
este objectivo, contudo julga-se que a melhor data ficará no primeiro 
trimestre de 2018, expectável até 31 de Janeiro de 2018. O controlo de 
avanço de obra encontra-se a 25%, estando ainda em curso trabalhos de 
reconfiguração e de manutenção sistemática do navio. 

Paralelamente, encontra-se em execução a docagem do n.R.P. 
“Guadiana”, prevendo-se o seu fim a 15 de Dezembro de 2017. Nes-
te navio, o enfoque está na manutenção da área imersa do navio, em 
particular na reparação estrutural do casco. a data de aprontamento do 
N.R.P. “Guadiana” está planeada para 30 de Março de 2018. Contudo, 
pensa-se que a alocação de recursos ao aprontamento do n.R.P. “mon-
dego” terá algum impacto no planeamento do n.R.P. “Guadiana”. 

Durante o presente ano de 2017, tanto o n.R.P. “Tejo” como o n.R.P. 
“Douro” integraram o dispositivo naval, cumprindo missões na sua área 
normal de operação, ou seja, nos espaços marítimos sob soberania, juris-

4 engenheiro construtor naval do quadro especial de engenheiros navais da marinha, 
prestando actualmente serviço na Direcção de navios.
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dição e responsabilidade nacional, com incidência na faixa costeira con-
tinental e no arquipélago da madeira. adicionalmente, ambos os navios 
foram empregues fora da área normal de operações, no âmbito da missão 
da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Frontei-
ras externas (Frontex). salienta-se, neste âmbito, as vantagens de empre-
go operacional de navios desta dimensão em detrimento de outros com 
maior deslocamento, tendo em conta os custos de operação e sustentação.

Figura nº 13 – n.R.P. “Douro” em missão no arquipélago da madeira.

no âmbito das acções relacionadas com o apoio Logístico Inte-
grado, encontra-se em desenvolvimento a tabela de armamento. esta 
actividade integra a identificação e catalogação do material adquirido 
na fase de aprontamento, sobressalentes e equipamentos rotáveis dos 
navios. Relativamente ao pessoal, existe uma elevada dificuldade em 
guarnecer os dois últimos navios. O N.R.P. “Mondego” tem 18 ele-
mentos da sua guarnição e o n.R.P. “Guadiana” apenas tem 2. este 
facto traduzir-se-á inevitavelmente numa integração mais deficitária do 
navio, levando a condições de operação menos eficazes.

O projecto de reconfiguração dos navios da classe “Tejo” encontra-
-se concluído a 70%, faltando apenas terminar 2 navios da classe. apesar 
de todas as limitações impostas durante o período de aprontamento, a 
equipa de projecto faz um balanço positivo no que diz respeito ao valor 
acrescentado que esta solução traz ao dispositivo naval. contudo, impor-
ta não esquecer que o uso destes meios está previsto para 10 anos. até ao 
final deste período, será útil equacionar a sua substituição por novas pla-
taformas navais de capacidade igual ou semelhante, correndo-se o risco 
de os atuais “novos” patrulhas costeiros voltarem a ficar obsoletos.
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O navio e o Estado de Bandeira 

o Direito Internacional do mar é norteado por alguns princípios 
estruturantes, mas nenhum tem um âmbito de abrangência e aplicação 
tão complexo quanto o princípio do estado de Bandeira (eB). segundo 
esta regra internacional, enquadrada e estabelecida no artigo 94.º1 da 
convenção das nações Unidas sobre o Direito do mar (cnUDm), 
sucedâneo do ditame internacional que enuncia que todos os navios 
devem navegar sob a bandeira de um só estado, compete ao eB exercer 
a sua jurisdição a bordo dos navios que arvorem a sua bandeira. Porém, 

1 se bem que nos artigos 91.º e 92.º estejam previstas a unicidade de bandeira e a 
exigência de os navios navegarem sob a jurisdição de uma só bandeira.

cDU 351.74
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVIII, julho-dezembro 2017, p. 709-715



anais do clube militar naval710

o eB não é o único a intervir a bordo de navio registado no seu território. 
a cnUDm, entre outros convénios internacionais2 e, mais recentemente 
– decorrente da adesão de Portugal à comunidade económica europeia3 
– a regulamentação comunitária, têm vindo a permitir a intervenção 
de outros atores institucionais4 a bordo de navios estrangeiros. Tem-se 
assim que a bordo de navio estrangeiro podem intervir, desde logo, o 
respetivo estado de Bandeira (soberano no território onde o navio se 
encontra registado), o estado costeiro (quando o navio se encontra em 
trânsito em espaços marítimos pertencentes a um estado terceiro), e o 
estado do Porto (onde o navio se encontra atracado/fundeado), para 
fins enquadrados nos regimes próprios de visita e inspeção de navios.

Vejamos então como se reflete o princípio da jurisdição exclusiva 
do eB a bordo de navios registados no seu território, e de que forma tal 
exclusividade de intervenção se articula com os outros estados com os 
quais o navio poderá ter conexão. A exigência de um vínculo substancial 
que une um navio a um determinado país, além de se encontrar 
consagrado em diversas normas de direito internacional (quer público 
ou privado), e da legislação comercial, justifica-se sobretudo porque 
sendo o navio uma coisa móvel, com capacidade para se movimentar 
em diversos espaços marítimos, terá que pressupor sempre um vínculo 
com o país com o qual mantém em estreita ligação, o que determina o 
regime que lhe é imposto, assegurando, assim, que navega ao abrigo de 
um quadro jurídico determinado, e da sua bandeira.

ao contrário do que sucede com os imóveis, aos quais é aplicada 
a lei da situação do bem (ou seja, onde se encontra o bem), a regra 

2 como acontece com a convenção Para a supressão dos actos Ilícitos contra a se-
gurança da navegação marítima, ou SUA Convention (Supression of Unlawfull Acts 
Against the Safety of the Maritime Navigation).

3  atualmente União europeia.
4 Estados e, muito especificamente, determinadas autoridades competentes em razão 

da matéria (conforme respetivas leis orgânicas) desses Estados. No caso Português, 
o serviço de estrangeiros e Fronteiras (quando estejam em causa ilícitos rela-
cionados com o tráfico de pessoas e escravidão), a Polícia Judiciária (no âmbito 
do narcotráfico, criminalidade organizada e violenta, entre outros que a Lei de 
organização e Investigação criminal expressamente lhe afeta), a Polícia marítima 
enquanto Órgão de Polícia Criminal com competência específica em matérias e 
crimes de foro marítimo, e a Guarda nacional Republicana (quando estejam em 
causa ilícitos aduaneiros e alfandegários).
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para os navios é a do pavilhão. assim, exercer em exclusividade 
a sua jurisdição a bordo de um navio que se encontre registado no 
território desse Estado significa aplicar as suas leis e regulamentos 
ao navio e respetiva tripulação, e engloba todos os assuntos de cariz 
técnico, administrativo, social e judicial com impacto no navio e 
sequente tripulação, ou seja, fundamentalmente, questões de registo 
e de inscrição e fatores de certificação e qualificação. Concretizando, 
quando um estado autoriza um navio a arvorar o seu pavilhão vai 
exercer – numa abordagem sistematizadora e necessariamente breve 
– sobre esse navio várias tipologias de atuação: registo, regulação e 
certificação, supervisão e inspeção, e de intervenção, abrangendo a 
resolução de litígios e, no aplicável, sancionamento.

exercer a jurisdição a bordo de um navio que arvore a sua bandeira 
significa, desde logo, autorizar que um determinado navio arvore 
o pavilhão daquele País, pelo que a jurisdição do eB começa logo, 
inicialmente, aquando do processo de registo do navio nesse território. 
Podem considerar-se duas tipologias de intervenção: a clássica5, que 
observa ao rigor do pormenor a regulamentação internacional respeitante 
à segurança marítima, e adotada por outros, usualmente qualificados 
como bandeiras de conveniência (alguns deles, substandard), que, 
de um modo geral, não usarão do mesmo padrão de zelo e rigor 
na verificação da conformidade do navio com a regulamentação 
internacional, nomeadamente quando procedem à certificação do navio 
e procedem toda as inspeções de bandeira, e bem assim, quanto à forma 
como acompanham a vida funcional do navio. mas a ligação entre o 
“navio” e o respetivo pavilhão pode começar ainda numa fase mais 
preliminar, quando o navio, enquanto coisa móvel corpórea, ainda não 
tem existência, mas cujos projetos de conceção (design) e construção 
são alvo de aprovação por parte da respetiva administração marítima. 
e aqui chegamos a outra vertente do exercício da jurisdição do eB a 
bordo de navio estrangeiro – o da certificação e regulação.

A certificação de navios, enquanto aspeto fulcral no domínio 
da segurança marítima, visa a segurança das plataformas em si, de 

5 nos quais se inclui Portugal e, quase na sua totalidade, os Países da União eu-
ropeia, bem como outros fora do espaço comunitário, designadamente os estados 
Unidos da américa, a Federação Russa, o Japão, o canadá, a argentina, a nova 
Zelândia, singapura e hong Kong, entre muitos outros. 
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tripulantes, inscritos, pessoas e bens, e bem assim contribui para a 
preservação e proteção do meio marinho, ocorrendo sempre após a 
construção/modificação de navios, só devendo ser conferida depois de 
verificada a conformidade do navio com todos os convénios internacionais6 
referentes ao transporte marítimo e respetivas regras de segurança7.

A certificação é da responsabilidade das administrações marítimas, 
ou das organizações reconhecidas pelo eB, e consiste na emissão de um 
conjunto de documentos (certificados) que atestam que aquele navio 
reúne todas as condições seguras para navegar e operar, sendo esses 
documentos certificadores que as autoridades dos Estados do Porto 

6 são exemplos desses convénios, os seguintes tratados internacionais (lista não exaus-
tiva): convenção Internacional das Linhas de carga (ILLc), 1966; convenção Inter-
nacional para a salvaguarda da Vida humana no mar (soLas), 1974; convenção 
sobre o Regulamento para evitar abalroamentos no mar (coLReG), 1972; convenção 
Internacional sobre a segurança de contentores (csc), 1972; convenção Internacio-
nal de Torremolinos sobre segurança de embarcações de Pesca, 1973; código para 
Transporte marítimo de mercadorias Perigosas (ImDG Code), 1990; código Interna-
cional de Gestão de segurança (Ism Code); código Internacional para a construção 
e equipamento de navios que Transportam substâncias Químicas Perigosas a Granel 
(IBc Code); código Internacional para a construção e equipamento de navios que 
Transportam Gases Liquefeitos a Granel (IGc Code); convenção Internacional para 
a Prevenção de Poluição por Navios (MARPOL), 1973/78; Convenção Internacional 
relativa ao controlo dos sistemas anti Vegetativos nocivos em navios (aFs), 2001; 
convenção Internacional sobre a Responsabilidade civil pelos Danos da Poluição 
por hidrocarbonetos (cLc), 1992; convenção sobre a Responsabilidade e Indemni-
zações Relacionadas com o Transporte marítimo de substâncias Perigosas e Tóxicas 
(hns), 1996; convenção de atenas sobre o Transporte marítimo de Passageiros e 
das suas Bagagens (PaL), 1974; convenção sobre o estabelecimento de um Fundo 
Internacional para compensação por danos de Poluição por hidrocarbonetos (FUnD), 
1971; convenção Internacional sobre a arqueação de navios (TonnaGe), 1969; 
Convenção Internacional sobre as Normas de Formação, de Certificação e de Serviço 
de Quartos para Marítimos (STCW), 1978.

7 Os navios apenas podem navegar se estiverem com os certificados internacionais 
válidos. ou seja, para cada convenção internacional referente ao transporte marítimo, 
existe um certificado específico. Há tantos certificados quantas as convenções – ou, 
consoante a matéria, vários exigidos pela mesma convenção –, se bem que os certi-
ficados mais estruturais decorrem da Convenção SOLAS. Hoje em dia a certificação 
é atestada pela administração marítima ou por organizações reconhecidas (vulgo 
sociedades classificadoras) nas quais é delegada a competência técnica do EB para 
aquela função certificadora e, até, inspetiva. As organizações reconhecidas pelo Es-
tado Português são as seguintes: Bureau Veritas, Lloyd´s Register, Det Norsk Veritas 
Germanisher Lloyd, American Bureau of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai e o Registro 
Italiano navale.
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ou Costeiro (onde se inclui o Capitão do Porto, no caso Português) 
exigem sempre que um navio pratica um porto nacional, ou pretende 
exercer uma atividade em território nacional, que exija uma visita, uma 
intervenção ou uma verificação. 

o exercício da jurisdição exclusiva do eB a bordo de um navio registado 
no seu território significa que, a partir do momento do registo nesse País, 
será este o único com competência para determinar a observância de toda 
a regulamentação nacional e internacional existente e sua implementação a 
bordo daquele navio e respetiva tripulação. concretizando, sempre que se 
verifica a ratificação de um convénio internacional que preveja a adoção de 
medidas tendentes a reforçar a segurança marítima8 por um estado-Parte a 
essa convenção, é a esse Estado que compete verificar se os navios que se 
encontram registados no seu território procederam às necessárias podendo, 
inclusive, na sequência de processos inspetivos, podendo proibi-los de 
navegar e de exercer atividade enquanto não implementarem a execução 
das medidas, bem como fiscalizar o seu cumprimento, através de inspeções 
(Flag state) e atos técnicos determinados para o efeito. 

De igual forma, quando essas medidas resultam de direito 
comunitário9 (como aquela destinada a implementar o Automatic 

8 a grande maioria das normas resultantes das convenções internacionais respeitam ao 
domínio da segurança marítima e prevenção da poluição do meio marinho, porque, se-
gundo a organização marítima Internacional, se um navio estiver devida e integralmente 
certificado, reduz-se significativamente a probabilidade de ocorrer um acidente marítimo 
com perda de vidas humanas e impacto em termos de poluição do meio marinho.

9 Uma vez que algumas medidas constantes de tratados internacionais ainda não en-
traram em vigor, atenta a não obrigatoriedade para os Estados-Parte ratificarem essa 
convenção específica (como acontece com a HNS por exemplo), a União Europeia, 
com vista a implementar o teor técnico e material aprovado pelas convenções técnicas 
da organização marítima Internacional, legisla sobre estas matérias. Uma vez que o 
direito comunitário deve ser obrigatoriamente transposto para direito interno pelos 
estados-membros, essas medidas entram em vigor – consoante a dignidade do diploma 
comunitário em causa, regulamento, diretiva ou resolução – em âmbito comunitário. 
Uma significativa parcela da iniciativa legislativa da União Europeia no sector da 
segurança marítima ocorreu com a publicação dos pacotes legislativos eRIKa I, II e 
III, que, no decurso de acidentes marítimos graves, consubstanciam medidas como a 
proibição de navios petroleiros navegarem com casco simples nas águas comunitárias 
(o que implicou a alteração do casco dos navios monocasco), a alteração às regras 
do regime de inspeção de navios pelo estado do Porto, a implementação de sistema 
de notificação obrigatória antes de praticar um porto, e a aprovação de sistemas de 
monitorização da navegação (através do VTs, aIs, entre outros)
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Identification System (AIS)/Vessel Traffic Service (VTS) e outros 
mecanismos de vigilância, e as respeitantes à inspeção de navios pelo 
estado do Porto10), que impõem aos estados-membros o cumprimento 
dessas normas, a verificação da implementação dessas medidas, sejam 
respeitantes à plataforma, quer à tripulação, deve ser confirmada pela 
respetiva autoridade competente, a administração marítima desse 
país, que no caso português é a Direção-geral dos Recursos Naturais, 
segurança e serviços marítimos11. mas o exercício do poder de 
regulação pelo EB verifica-se ainda quando seja necessário autorizar 
ou proibir determinadas atividades com aquele navio ou embarcação, 
ou avaliar, perante circunstâncias especiais, pedidos de proprietários 
e armadores para o desenvolvimento de determinadas ações ou 
intervenções. Por exemplo, a legislação nacional12 admite o exercício 
da atividade marítimo-turística por embarcações estrangeiras, desde 
que cumpridos e observados tecnicamente determinados requisitos que 
se encontram definidos em regime interno.

outro dos âmbitos do princípio da jurisdição exclusiva do eB 
verifica-se com o poder que este tem de intervir a bordo do navio 
que arvore o seu pavilhão para efeitos de resolução de litígios de 
qualquer natureza de acordo com o respetivo ordenamento jurídico; 
sendo esta valência a que acaba por consubstanciar a definição da 
jurisdição exclusiva a bordo de navio registado no seu território, face 
às limitações de atuação dos estados do Porto e costeiro de intervir 
judicial ou criminalmente a bordo de navio estrangeiro, atento o regime 
da cnUDm13, e porque, muitas vezes, estão em causa aspetos de cariz 
comercial marítimo que só podem ser resolvidos de acordo com a lei da 
matrícula (eB)14; importa, ainda, relevar os casos respeitantes a factos 
ocorridos em espaços marítimos do estado costeiro que, por qualquer 
motivo, não tenha iniciado procedimentos contra esse navio, ou, 

10 ou Port State Control que se abordará noutro artigo.
11 nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 52/2012, de 06 de março, e no artigo 

2.º, nº2, alíneas i) e j), do Decreto-Lei n.º 49-a/2012, de 29 de fevereiro.
12 Regulamento das embarcações Utilizadas na atividade marítimo-Turística, apro-

vado pelo Decreto-Lei n.º 149/2014, de 10 de outubro.
13 Em especial, os artigos 27.º, 28.º, 73.º, 218.º, 220.º e 226.º.
14 De acordo com o artigo 488.º do Código Comercial e 24.º do Código Civil.
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inclusive, quanto a factos ocorridos em alto mar, em que a intervenção 
deve ser assegurada pelo eB. enquadram-se nesta previsão algumas 
situações das quais a autoridade marítima teve conhecimento, por ser 
destinatária para ação/conhecimento, e noutra porque colaborou de 
forma ativa para a resolução do diferendo existente; vejamos quais: 

1.  Violação das regras de navegação que impõem determinada rota 
(esquemas de separação de Tráfego) – por navios portugueses 
em trânsito no mar do norte15;

2.  omissões de auxílio reportadas por navios estrangeiros à 
DGAM e seus órgãos locais (especificamente os localizados na 
Região Autónoma dos Açores), sendo esta denúncia oficiada 
ao respetivo estado de Bandeira para resolver a situação de 
acordo com o respetivo enquadramento jurídico, sendo certo 
que a omissão de auxílio a navio em dificuldade é, nos termos 
do artigo 97.º da cnUDm, uma conduta censurável;

3.  Litígios de cariz civil e comercial; neste caso, e apesar de um 
navio se encontrar arrestado em território nacional16 à ordem de 
processos judiciais intentados em território nacional por credores 
internacionais e nacionais do proprietário do navio, ainda assim 
foi a Bandeira que determinou a resolução do problema. 

15 a Direção-geral da autoridade marítima tem rececionado, ao logo dos anos, do-
cumentação oriunda dos serviços de monitorização marítima do mar do norte a 
alertar da violação por parte de navios portugueses (especificamente com Registo 
maR) das rotas de navegação existentes.

16 Como ocorreu recentemente com o navio tanque “CHEM DAISY”.
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a marinha comemora este ano o seu sétimo centenário, como es-
trutura formal organizada. considera-se que a marinha «nasceu» com 
a assinatura do contrato entre D. Dinis e o genovês Manuel Pessanha, 
através do qual este era nomeado almirante do reino de Portugal. ao 
longo do ano foram diversas as iniciativas levadas a cabo para evocar 
esta efeméride. o mencionado contrato foi assinado a 1 de fevereiro 
de 1317, tendo as comemorações começado no mesmo dia do presente 
ano, com uma cerimónia evocativa, na Torre do Tombo, local onde se 
guarda o original do contrato. esta cerimónia, que contou com a presen-
ça do almirante cema, foi uma organização conjunta da academia de 
Marinha, da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia Portuguesa 
de história e da Torre do Tombo. Também a escola naval evocou a 
efeméride, nesse mesmo dia, 1 de fevereiro, com a apresentação de 
diversas comunicações relacionadas com a mesma.

nas comemorações do Dia da marinha, que este ano decorreram 
na Póvoa do Varzim e Vila do conde, também foi dado especial des-
taque ao centenário. ao longo do ano, foram levadas a cabo diversas 
iniciativas de divulgação, tanto a nível de diversos meios de comunica-
ção e de redes sociais, como através da realização de palestras, tanto no 
continente como nos açores e na madeira, destinadas tanto ao público 
interno, como à população em geral. as comemorações culminaram 
com uma grande cerimónia realizada no dia 12 de dezembro, no Terrei-
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ro do Paço, a qual contou com a presença do Presidente da República 
assim como de inúmeros convidados estrangeiros.

como não podia deixar de acontecer, o clube militar naval asso-
ciou-se a estas comemorações, merecendo especial destaque a partici-
pação de uma delegação do Clube no desfile do Dia da Marinha, assim 
como a realização de uma cerimónia evocativa deste centenário, no dia 
8 de novembro de 2017. Esta cerimónia está descrita em traços gerais 
num breve apontamento na crónica da Direção. no entanto, como o 
autor da presente crónica cultural foi convidado para proferir uma alo-
cução sobre os 700 anos da marinha, considerou-se adequado apresen-
tar aqui o texto dessa alocução, permitindo assim que os sócios que não 
estiveram presentes possam ter acesso a uma breve síntese daquilo que 
foi o papel da marinha ao longo destes séculos.

ALOCUÇÃO NA CERIMÓNIA NO CMN,   
DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2017

excelentíssimo senhor almirante chefe do estado-maior da ar-
mada e autoridade marítima nacional, permita-me que ao cumprimen-
tar o comandante da marinha, na sua qualidade de consócio deste nosso 
clube, estenda a minha saudação a todas as sócias e todos os sócios que 
se quiseram juntar a nós neste evento, através do qual o clube militar 
naval evoca o sétimo centenário da nossa marinha.

saúdo igualmente todos os convidados, que se associaram ao clu-
be, neste momento pleno de significado para a Marinha e para o Clube 
militar naval, intimamente ligados, desde a criação deste último, como 
ficou realçado nas palavras do Presidente da Direção.

minhas senhoras e meus senhores: 
as minhas primeiras palavras são de agradecimento!
começo por agradecer ao meu Filho da escola e Presidente da 

Direção, consócio cavaleiro Ângelo, ter-se lembrado da minha pessoa 
para este momento tão importante. É para mim uma grande honra poder 
dirigir-me a Vossas Excelências neste momento de celebração, para a 
marinha e para o clube.

agradeço igualmente a presença de todos e acima de tudo a vossa 
paciência para me ouvirem dissertar sobre os 700 Anos da Marinha. 
ao longo dos próximos minutos irei falar um pouco sobre aquilo que 
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ocorreu há sete séculos, quando a marinha Portuguesa foi formal-
mente criada e sobre aquilo que foi a intervenção da marinha de então 
para cá.

Vale a pena deixar já aqui um primeiro esclarecimento: a histó-
ria da nossa marinha é tão rica que podemos estabelecer uma analogia 
entre a dimensão dessa história e a dimensão dos oceanos, que todos 
nós, marinheiros, bem conhecemos. os episódios de que aqui falarei 
não representam mais do que umas pequenas gotas, na imensidão desse 
oceano que é essa história.

num segundo momento, procurarei mostrar de que modo é que 
o clube militar naval tem contribuído, ao longo dos seus cento e cin-
quenta e um anos, que se completam dentro de uma semana, para ajudar 
a compreender essa riquíssima história da marinha Portuguesa.

Geograficamente, Portugal ocupa uma posição privilegiada, que 
favorece uma especial relação das suas gentes com o mar. o facto de 
estar situado no extremo sudoeste da europa, fez de Portugal local de 
passagem de toda a navegação, que desde a antiguidade clássica cir-
culou entre o mediterrâneo e o norte da europa. os vastos estuários 
existentes ao longo da nossa costa serviram muitas vezes de abrigo para 
navios que por cá circulavam e levaram à fixação de comunidades de 
alguns desses povos marítimos. com eles, os antepassados dos Por-
tugueses aprenderam artes e técnicas de construção naval e processos 
para conduzir os navios no mar.

se existe uma ligação ancestral dos Portugueses com o mar, uma 
dúvida poderá assaltar os espíritos mais atentos. então porque razão 
não podemos afirmar que a Marinha Portuguesa nasceu com Portugal? 
Ou dito de outra forma, até que ponto se pode falar da existência, ou 
não, de uma marinha nacional, quando o condado Portucalense se au-
tonomizou do reino de Leão e castela?

sabe-se que existiu a participação de navios no processo de re-
conquista, levado a cabo pelos primeiros monarcas portugueses. mas 
o grosso desses navios eram estrangeiros, geralmente de cruzados, a 
caminho da Terra santa, como foi o caso daqueles que, por exemplo, 
apoiaram na conquista de Lisboa, ou de silves. existem igualmente 
referências a atividades piscatórias e a viagens marítimas, com intuitos 
comerciais, ou diplomáticos, logo nos primeiros reinados. mas a princi-
pal preocupação dos primeiros reis de Portugal era conquistar território 
aos muçulmanos, afastando assim a ameaça que estes representavam.
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com a conquista do algarve, no reinado de D. afonso III, essa 
ameaça foi afastada para territórios de além-mar. este monarca de-
monstrou um particular empenho no desenvolvimento de capaci-
dades navais, para enfrentar quaisquer tentativas de regresso dos 
muçulmanos.

no entanto, quem acabaria por criar formalmente uma marinha 
de estado seria o seu filho, D. Dinis. Tendo recebido um reino mais ou 
menos pacificado, tanto interna como externamente, este rei tomou inú-
meras medidas para organizar e desenvolver o reino, nos mais variados 
campos. Durante o seu reinado foi definida a fronteira com Castela, 
único reino com o qual Portugal passou a ter uma fronteira terrestre, 
e este elemento é muito importante, porque em diversos momentos da 
sua história, Portugal teve que «virar as costas a castela» e expandir-se 
para o mar.

Para melhor compreender o papel de D. Dinis, importa falar um 
pouco sobre o feudalismo, modelo de organização social caraterístico 
da Idade Média. Este baseava-se na existência de uma rede de relações 
de vassalagem, que definia direitos e obrigações entre os diferentes en-
volvidos nestas relações. Existiam três ordens: os oratores, ou clero, 
aqueles que rezavam e garantiam a segurança espiritual dos restantes; 
os bellatores, a nobreza, responsáveis pela segurança física de toda a 
comunidade; e os laboratores, o povo, que garantiam o sustento de to-
dos e a produção de bens materiais. a nobreza tinha assim o papel de 
assegurar a defesa do reino, e o rei compensava esta missão atribuindo 
benesses e privilégios aos nobres. esta situação implicava alguma debi-
lidade por parte do monarca, pois o exército do reino dependia muito do 
apoio dos diversos senhores, pois estes poderiam muitas vezes associar-
-se a outros que questionavam o poder real. Desde os primeiros tempos 
de Portugal, como reino independente, que esta fragilidade preocupou 
os reis, que foram tomando medidas para tentar reduzir a sua dependên-
cia em relação aos nobres.

a circunstância de ter reinado num período de acalmia interna e 
externa, permitiu que D. Dinis pudesse tomar uma série de medidas 
no sentido de desenvolver o reino. criou a primeira universidade, à 
semelhança daquilo que vinha ocorrendo noutros reinos europeus. Tor-
nou obrigatório o uso da língua portuguesa nos documentos oficiais e 
fomentou a música e a poesia. Promoveu o desenvolvimento da agricul-
tura e foi o responsável pelo plantio do pinhal de Leiria.
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ao nível da organização militar também tomou diversas medidas, 
no sentido de reforçar uma estrutura militar nacional, que diminuísse a 
dependência do monarca em relação às tropas senhoriais. Entre as me-
didas nesse sentido, destaca-se a criação dos «besteiros do conto», cujo 
recrutamento era feito ao nível dos concelhos, ou seja entre as gentes 
do povo.

no entanto, aquilo que mais importa, para o contexto desta alocu-
ção, é a criação de uma autêntica Marinha de estado. Como foi referido 
anteriormente, os muçulmanos, principal ameaça externa, foram afasta-
dos para além-mar, no reinado de D. afonso III, pai de D. Dinis. note-
-se que a existência, na Península Ibérica, de territórios governados por 
muçulmanos só terminou em 1492, com a queda do reino de Granada. 
no entanto, este reino não representava uma ameaça direta para Portu-
gal, uma vez que apenas tinha fronteira terrestre com castela. a nossa 
fronteira marítima era a mais vulnerável, uma vez que continuava a 
existir a possibilidade de tentativas de regresso daqueles que tinham 
sido expulsos para o norte de áfrica. além disso, existia grande ativi-
dade corsária, que atacava a navegação que passava junto à nossa costa, 
assim como muitas regiões costeiras de Portugal.

Para assegurar a defesa daquelas regiões costeiras e a segurança da 
navegação, D. Dinis estabeleceu um contrato com o genovês Manuel 
Pessanha, para organizar a marinha e assegurar a formação dos Por-
tugueses, de modo a tornarem-se mais aptos para as lides do mar. este 
contrato foi assinado em 1 de Fevereiro de 1317, perfazendo este ano 
o seu sétimo centenário. nos próximos parágrafos desenvolverei um 
pouco mais a biografia de Manuel Pessanha e o conteúdo do contrato.

Pessanha nasceu no último quartel do século XIII; no seio de uma 
família de armadores de Génova, portanto gente com grande ligação ao 
mar. estas famílias da aristocracia da cidade, dedicavam-se geralmente 
ao comércio por via marítima. Pela natureza das suas funções, desen-
volveram diversas perícias na arte de navegar, tornando-se peritos em 
navegação e em técnicas de combate naval. note-se que na época, os 
melhores peritos europeus na arte de navegar eram oriundos do me-
diterrâneo.

Vários familiares de manuel Pessanha distinguiram-se ainda no 
exercício de funções de cariz político e diplomático, mantendo rela-
ções com autoridades de diversos estados europeus. além disso, tam-
bém exerceram atividades de âmbito financeiro. Dois dos seus irmãos 
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andaram embarcados em galés ao serviço de Inglaterra e concederam 
empréstimos à coroa inglesa. manuel Pessanha acompanhou o seu 
irmão mais velho, Leonardo, nalgumas das suas deslocações à Grã-
-Bretanha.

a ligação de manuel Pessanha ao mar começou na sua juventude, 
como era tradição nas famílias de armadores da sua terra natal. em 
1303 comandou a sua primeira galé, no mar negro. Graças às várias 
viagens que levou a cabo pela europa, adquiriu fama de marinheiro 
experiente, nomeadamente em Inglaterra e junto do Papado.

a escolha de manuel Pessanha para almirante de Portugal enten-
de-se perfeitamente se forem considerados os dois aspetos acima iden-
tificados: em primeiro lugar a necessidade de assegurar a defesa marí-
tima do reino e por outro lado, a reconhecida capacidade de Pessanha 
para organizar uma estrutura capaz de desempenhar essa tarefa.

O contrato definia direitos e obrigações para ambas as partes. As-
sim, Pessanha ficava com direito a elevados rendimentos, tendo inclu-
sivamente recebido diversas propriedades que podia explorar e trans-
mitir aos seus descendentes. Por outro lado, ficava com a obrigação de 
defender o reino, contra todos os seus inimigos, fossem eles mouros 
ou cristãos. Tinha ainda atribuída a incumbência de providenciar vinte 
homens, sabedores de mar, para desempenhar funções de liderança a 
bordo dos navios e para transmitir os seus conhecimentos, especialmen-
te sobre navegação e sobre guerra no mar. Pessanha e os seus homens 
poderiam ainda exercer atividades privadas, no mar, com a ressalva de 
que deveriam interromper as mesmas sempre que fossem solicitados 
para o serviço do reino.

o contrato era hereditário para ambas as partes, ou seja, os descen-
dentes de Pessanha continuavam ao serviço do rei de Portugal e os mo-
narcas seguintes deviam igualmente manter os privilégios atribuídos ao 
almirante do reino. o cargo manteve-se nos descendentes de Pessanha 
durante mais de um século. ao longo deste período as condições do país 
alteraram-se significativamente, tendo mesmo mudado a dinastia rei-
nante. mas o que importa realçar é que o cargo no qual foi empossado 
manuel Pessanha, e consequentemente a marinha por ele organizada, 
foram fundamentais para o processo de descobrimentos e expansão que 
Portugal levou a cabo durante os séculos XV e XVI.

Geralmente considera-se que a expansão portuguesa começou com 
a tomada de ceuta em 1415. no entanto, tal feito apenas foi possível 
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porque, após D. Dinis, existiu uma continuidade na política de desen-
volvimento marítimo. Há notícias de que no reinado de seu filho, D. 
afonso IV, navios portugueses teriam navegado até às canárias. mais 
tarde, D. Fernando tomou uma série de medidas no sentido de incenti-
var a construção naval e o comércio marítimo. além disso, desenvolveu 
a marinha de Guerra, embora tenha perdido uma parte importante desta, 
nos diferentes conflitos em que se viu envolvido, contra Castela. Apesar 
disso, o poder naval de Portugal tinha atingido já um nível significati-
vo. Durante a crise de sucessão que se seguiu à morte de D. Fernando, 
tropas castelhanas cercaram Lisboa, em 1384. Organizou-se no Porto 
uma esquadra, sob o comando de Rui Pereira, tio de D. nuno álvares 
Pereira, a qual conseguiu furar o bloqueio estabelecido no Tejo pelos 
navios de castela, garantindo algum reabastecimento à cidade sitiada e 
aumentando significativamente a moral dos Portugueses.

não é possível estar a explicar com detalhe aquilo que aconteceu 
durante os descobrimentos, seguindo-se uma muito breve síntese dos 
eventos mais importantes.

ceuta, 1415. o interesse estratégico de ceuta era inquestionável, 
pois permitia o controlo do acesso ao mediterrâneo. Tendo percebido a 
importância daquela praça, D. João I organizou uma operação marítima 
de grande envergadura para a conquistar. nada foi deixado ao acaso, 
tendo recolhido informações sobre as capacidades militares do local e 
sobre a forma de proceder ao desembarque; difundido contrainforma-
ção, para que os defensores de ceuta não procurassem reforços e tendo 
ainda levado a cabo uma preparação logística cuidada.

Depois de ceuta seguiu-se a exploração do atlântico, onde foram 
descobertas algumas ilhas; assim como a expansão para sul, ao longo da 
costa africana. Durante algumas décadas procedeu-se a uma exploração 
sistemática de toda a costa ocidental de áfrica, ultrapassando barreiras 
físicas e psicológicas. Tudo isto culminou em 1488 com a passagem 
para o Índico, levada a cabo por Bartolomeu Dias.

nada disto foi obra do acaso. antes pelo contrário, foi o resultado 
da ousadia do Infante D. henrique, que promoveu as primeiras viagens 
de exploração e depois da visão estratégica de D. João II, que estabele-
ceu como objetivo atingir a Índia por mar e desviar, para a via marítima, 
o rico comércio de especiarias do oriente. Para o sucesso desta empresa 
muito contribuíram os desenvolvimentos na construção naval, na arti-
lharia embarcada ou nas técnicas de navegação.
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D. João II começou a preparar a armada que deveria estabelecer 
a ligação marítima com a Índia, mas morreu, em 1495, sem ver o seu 
sonho concretizado. coube a D. manuel I a glória de concretizar este 
projeto. Em 20 de maio de 1498, Vasco da Gama chegava à Índia, onde 
ia «em busca de cristãos e de especiarias». Logo nesta primeira via-
gem se percebeu que os Portugueses iam mexer com muitos interesses 
instalados, pois existia um circuito de transporte das especiarias para 
a europa que envolvia Indianos, árabes, Turcos e Venezianos, entre 
outros. Por esse motivo, D. manuel enviou em 1500 uma armada de 
treze navios, comandada por Pedro álvares cabral, a qual pretendia de-
monstrar a vontade de Portugal em participar naquele negócio, nem que 
para isso fosse necessário usar a força militar. esta armada foi aquela 
que descobriu o Brasil, como todos sabemos.

Os primeiros anos do século XVI foram de afirmação de Portugal 
no oriente. em 1509 na Batalha de Diu, D. Francisco de almeida der-
rotou os principais opositores à presença portuguesa na região, assegu-
rando o domínio dos mares nas décadas que se seguiram. o seu suces-
sor, afonso de albuquerque, conquistou malaca, em 1511, controlando 
assim mais um estreito estratégico, chave do acesso para o extremo 
oriente. seguiu-se o estabelecimento de relações comerciais com di-
versos locais dos arquipélagos orientais e com a china. Finalmente em 
1543, os Portugueses estabeleceram relações comerciais com o Japão, 
atingindo o império marítimo-comercial português a sua maior exten-
são, abrangendo os oceanos atlântico e Índico. este império baseava-
-se no domínio de pontos estratégicos, como ormuz, Goa ou malaca, 
que permitiam a livre circulação dos navios portugueses assim como na 
existência de diversos entrepostos comerciais.

A partir de meados do século XVI a Marinha portuguesa come-
çou a perder o predomínio que a tinha caraterizado até então. são 
inúmeras as causas que podem ser apontadas para tal, mas certamen-
te uma delas será o desenvolvimento de várias outras marinhas de 
grande dimensão, como a francesa, a inglesa e a holandesa. estas 
começaram a procurar exercer influência nos espaços que eram «di-
reito de conquista» dos reinos ibéricos, como tinha ficado definido 
no Tratado de Tordesilhas. a situação portuguesa agravou-se signi-
ficativamente com a União Ibérica, ocorrida em 1580. Por um lado, 
o facto de Portugal e espanha terem o mesmo monarca levou a que 
algumas nações que mantinham relações de amizade com Portugal, 
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mas que estavam em conflito com Espanha, passassem também a ata-
car os interesses portugueses. ao mesmo tempo assistiu-se a uma 
utilização de meios navais portugueses em conflitos para defender 
essencialmente interesses espanhóis, com a consequente perda de 
muitos navios.

a marinha portuguesa nunca mais recuperou o esplendor que 
atingiu nos séculos XV e XVI. No entanto, continuou a ser uma re-
ferência para a nação, estando presente em momentos de crise, ou 
servindo como instrumento ao serviço da diplomacia, para apoio da 
afirmação de Portugal em termos internacionais.

Durante a União Ibérica, muitos territórios ultramarinos foram 
perdidos para os Ingleses e os holandeses. após 1640, Portugal e ho-
landa uniram-se, contra o inimigo comum, que era espanha, mas essa 
união apenas foi efetiva na europa. a marinha assumiu um papel de 
relevo na reconquista de territórios como Luanda, em 1648, ou Per-
nambuco, em 1654, assumindo estas ações um destaque maior, se nos 
lembrarmos que a principal preocupação do reino era afastar a ameaça 
terrestre espanhola, que só desapareceu em 1668, com o fim da Guerra 
da Restauração. mais tarde, durante a Guerra civil, entre Liberais e 
miguelistas, a principal preocupação também era o combate em terra. 
no entanto, o principal confronto ocorrido no mar, ao largo do cabo 
de São Vicente, em 1833, foi decisivo para a resolução do conflito, 
pois os Liberais passaram a ter completa liberdade de movimentos 
pelo mar, posicionando as suas tropas em posições vantajosas.

em termos de apoio à diplomacia, pode referir-se a Batalha do 
cabo matapão, em 1717, na qual navios portugueses integraram uma 
aliança internacional, convocada pelo Papa, para enfrentar a ameaça 
turca, no mediterrâneo oriental. ou pode ainda recordar-se o apoio 
do Marquês de Nisa à esquadra de Nelson, no Mediterrâneo, contra a 
ameaça dos navios franceses, nos derradeiros anos do século XVIII. 
Finalmente, a participação de Portugal na Grande Guerra também 
teve motivações no âmbito da diplomacia, pois entre as razões nor-
malmente invocadas para a nossa participação no conflito, costuma 
apontar-se a necessidade de garantir a preservação das colónias, 
ameaçadas por ambas as partes em confronto. numa época em que os 
meios navais eram nitidamente escassos, a marinha cumpriu as mis-
sões que lhe foram atribuídas, muitas vezes usando navios civis que 
foram adaptados para funções de patrulha, escolta e guerra de minas.
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Estamos a aproximar-nos do fim. Dedicarei estes momentos finais 
a mostrar a ligação estreita que sempre existiu a marinha e o clube 
Militar Naval. Num primeiro momento, destacarei alguns oficiais da 
marinha, que se distinguiram ao serviço da Pátria, mas que devido à sua 
forte ligação ao clube, este decidiu perpetuar a sua memória, colocando 
os retratos deles na sua sede. alguns deles perderam a sua vida ao servi-
ço da Pátria, como foi o caso de carvalho araújo, na Grande Guerra; ou 
oliveira e carmo, na defesa da então Índia Portuguesa. se visitarmos 
as salas deste edifício, encontramos o retrato de D. Luís, que antes de 
ser rei foi oficial de Marinha e que algum tempo depois de ser coroado 
assinou o diploma que permitiu a criação do clube militar naval. en-
contramos igualmente Pereira da silva e magalhães correia, grandes 
pensadores sobre estratégia naval e responsáveis pelo maior programa 
de reequipamento que a marinha conheceu nos últimos dois séculos.

não irei nomear todos aqueles que podemos ver nestas salas, não 
que sejam menos merecedores de uma palavra de atenção, mas para 
não alongar demasiado esta exposição. mas não poderei deixar de re-
ferir alguns oficiais da Marinha, e sócios do Clube Militar Naval, que 
se distinguiram no campo da ciência e da cultura, como Hermenegil-
do capelo e Roberto Ivens, que realizaram viagens de exploração em 
África, nas quais recolheram inúmeros dados de natureza científica. Ou 
ainda Gago coutinho, conhecido de todos nós, pela travessia aérea do 
atlântico sul, que realizou com sacadura cabral. só este facto seria 
suficiente para o destacar no campo da ciência, pois ele contribuiu para 
o desenvolvimento de um método científico de navegação aérea. Mas 
destacou-se igualmente noutras áreas científicas, nomeadamente na 
geodesia, tendo percorrido milhares de quilómetros a pé, nos levan-
tamentos geodésicos que realizou em várias colónias africanas, assim 
como em Timor. o último nome que pretendo destacar é o do almirante 
campos Rodrigues. Pessoa simples e discreta no seu tempo, creio que 
ainda hoje é desconhecido para a maior parte dos consócios, embora 
tenha sido o patrono do curso que ingressou na escola naval em 1971. 
Distinguiu-se no campo da astronomia, como diretor do observatório 
da ajuda. Graças à ação de campos Rodrigues, foi atribuído ao obser-
vatório, em 1904, o prémio Valz, a maior distinção mundial no âmbito 
da astronomia.

Falei de oficiais da Marinha, e simultaneamente consócios do Clu-
be militar naval, que se distinguiram a nível nacional e internacional. 
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mas porque é de história que tenho estado a falar, especialmente de 
História da Marinha, gostaria de terminar com uma referência a alguns 
contributos de sócios do clube para essa história da marinha.

sobre história dos Descobrimentos, podem apontar-se nomes 
como Gago coutinho, que estudou os métodos de navegação da época 
dos descobrimentos, tendo publicado diversos estudos que mais tarde 
foram reunidos numa compilação com o título A Náutica dos Descobri-
mentos. a disciplina da arqueologia naval Portuguesa foi fundada por 
henrique Lopes de mendonça, com a sua obra Estudos sobre navios 
portugueses dos séculos XV e XVI. este mesmo autor publicou, pela 
primeira vez, o Livro da Fábrica das Naus, do Padre Fernando olivei-
ra, acompanhado de um excelente estudo biográfico sobre o autor. No 
campo da arqueologia naval teve diversos seguidores, como Quirino 
da Fonseca, João Brás de oliveira ou Baldaque da silva, entre outros. 
Fontoura da costa foi outros dos sócios do clube militar naval que 
se dedicou ao estudo da história, publicando diversos estudos sobre o 
assunto e editando várias fontes inéditas. mas a sua obra maior é certa-
mente a Marinharia dos Descobrimentos, à qual foi atribuído o prémio 
«augusto osório», pelo clube, em 1934. apesar de ter decorrido quase 
um século desde a sua publicação, é uma obra que mantém a sua atua-
lidade em muitos dos assuntos nela analisados.

espero ter atingido o objetivo que me propus no início de falar so-
bre a génese da marinha Portuguesa, a ação desta nos últimos 700 anos 
e sobre a sua ligação ao clube militar naval.

Muito Obrigado pela vossa atenção!





CróniCa de naVeGaÇÃO  729
crónica de Navegação

As vulnerabilidades dos sistemas 
de navegação por satélite

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos das últimas décadas têm vindo a modi-
ficar atitudes, comportamentos e práticas do quotidiano, tanto ao nível 
pessoal como em termos profissionais. Tudo isto acontece de uma for-
ma bastante rápida.

no presente ano de 2017 comemoraram-se os 60 anos do lança-
mento do primeiro satélite artificial da Terra. Ao longo destas seis déca-
das, desde que a União soviética colocou em órbita o primeiro Sputnik, 
foram lançados para o espaço vários milhares de objetos, tripulados e 
não-tripulados, fabricados pelo homem. Seis décadas é um valor infini-
tesimal quando visto na escala da duração da humanidade. contudo, os 
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satélites, em conjunto com outras novidades do século xx, como os com-
putadores e as tecnologias de informação, vieram revolucionar significa-
tivamente inúmeros campos da ciência e da tecnologia. A elevação dos 
satélites permite que, num determinado instante, possam transmitir sinais 
para uma área muito vasta da superfície terrestre, e obviamente, receber 
sinais transmitidos a partir de qualquer ponto dessa mesma área. esta 
caraterística torna os satélites particularmente úteis para comunicações a 
longa distância e para serem usados em sistemas de navegação com co-
bertura global, pois um pequeno número de satélites permite assegurar a 
receção dos sinais necessários em qualquer ponto da superfície da Terra.

o primeiro Sputnik emitia um sinal rádio que poderia ser recebido 
na Terra. Dois investigadores americanos do Laboratório de Física apli-
cada, da Universidade John Hopkins, decidiram calcular a posição do 
satélite a partir da medição do efeito Doppler do sinal. Um ano depois do 
lançamento do satélite, foi-lhes proposto que analisassem a possibilidade 
de resolver o «problema inverso», ou seja, calcular a posição de um ob-
servador na superfície da Terra, a partir do conhecimento da posição do 
satélite. Logo em 1960 foi testado o primeiro sistema de navegação por 
satélite, o TRansIT.

a década de 1960 foi dedicada à melhoria das capacidades do 
TRansIT e de outros sistemas de navegação entretanto desenvolvidos, 
para diferentes fins. Em 1973, foi decidido criar um novo sistema de 
navegação por satélite, que incorporasse os resultados da investigação 
levada a cabo nos anos precedentes. nascia assim o sistema naVsTaR-
-GPS, cujo desenvolvimento e operação ficariam a cargo da Força Aérea 
dos Estados Unidos da América. Entre 1978 e 1985 foram lançados os 
dez primeiros satélites (Block I) da constelação do GPs. Posteriormente 
foram sendo lançados satélites e em 1993 a constelação era composta 
por 24 satélites, tendo o sistema atingido a Initial Operational Capabili-
ty (IOC), que garantia a disponibilidade do sistema de Posicionamento 
Padrão: Standard Positioning Service (SPS). cerca de dois anos depois 
ficava disponível o Serviço de Posicionamento de Precisão: Precise Po-
sitioning Service (PPS), disponível apenas para utilizadores autorizados, 
nomeadamente militares e serviços de segurança.

o desenvolvimento dos sistemas de navegação por satélite resul-
tou inicialmente de necessidades militares: posicionamento de navios 
em alto-mar e posicionamento de aeronaves, guiamento de mísseis in-
tercontinentais, entre outras. Em 1983, um Boeing 747, das linhas aéreas 
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da coreia do sul foi abatido por uma aeronave soviética, em virtude de 
ter entrado em espaço aéreo proibido da União soviética e considerado 
como um avião espião, morrendo 269 pessoas que seguiam a bordo. na 
sequência deste grave incidente, o presidente Ronald Reagan declarou 
que o GPs passaria a estar disponível para utilizadores civis, embora essa 
intenção já tivesse sido anteriormente noticiada em revistas técnicas.

a disponibilização dos serviços do GPs para largos milhões de uti-
lizadores conduziu a situações de dependência, em termos de disponibi-
lidade e fiabilidade dos serviços. A dependência em relação ao GPS e as 
consequências de uma falha generalizada do sistema estão bem patentes 
na seguinte transcrição:

A June 2017 UK government study concluded that the impact to 
the British economy of a fiveday loss of GPS would be roughly £1B 
per day. Imagine how that would translate if the impact was in the 
US or worldwide. This would not be just in terms of a monetary 
impact. More significant losses could include our critical safety 
and security systems, as well as electrical delivery telecommuni-
cations, and banking systems.1

a arquitetura dos sistemas é robusta, garantindo a disponibilida-
de quase permanente do serviço. Uma falha generalizada do serviço é 
muito pouco provável, em condições normais. no entanto, sabe-se que 
é possível interferir, localmente, com os sinais de GPs, o que poderá 
conduzir a situações de indisponibilidade do serviço, afetando todos os 
sistemas dele dependentes. Diversos episódios de interferência com os 
sinais GPS têm alertado para a necessidade de encontrar alternativas 
para o fornecimento de serviços de Posição, navegação e Tempo: Posi-
tioning, Navigation and Timing (PNT). Outros países têm desenvolvido 
sistemas próprios de navegação por satélite2, mas a arquitetura de todos 

1 cf. «Leadership in Resilient PnT», disponível em: http://www.ursanav.com/wp-
-content/uploads/Leadership-in-Resilient-PnT-29noV2017.pdf, acedido em 10 
de dezembro de 2017.

2 Esses sistemas são: GLONASS, russo; Beidou, chinês; e Galileo, da União Eu-
ropeia; todos eles com cobertura global, sendo conhecidos pela sigla genérica 
Gnss (Global navigation satellite systems). existem ainda alguns sistemas com 
cobertura regional: QZSS, japonês; e IRNSS, indiano. Embora os problemas aqui 
identificados se apliquem a todos eles, continuaremos a mencionar apenas o GPS, 
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eles é semelhante à do GPs, logo não servem como alternativas, pois 
podem sofrer o mesmo género de interferências.

INTERFERêNCIAS hUMANAS NOS SISTEMAS GPS

Que tipos de interferências podem ocorrer com os sinais GPS? 
não referindo os erros intrínsecos ao sistema e aos sinais transmitidos, 
as duas mais importantes formas de interferência intencional são o em-
pastelamento (jamming) e a mistificação (spoofing). a primeira forma 
consiste na emissão de um sinal não codificado, na frequência do GPS, 
que se vai sobrepor ao sinal real do sistema, impedindo assim os receto-
res de descodificarem este. Na prática, trata-se da emissão de ruído ele-
tromagnético, que vai impedir a receção dos sinais GPs, uma vez que 
estes últimos são bastante fracos. Quanto à mistificação resulta da emis-
são de um sinal codificado, mas contendo informação errada, de modo 
que os recetores na área em redor do emissor desse sinal indiquem uma 
posição incorreta. Note-se que tanto o empastelamento como a mistifi-
cação já foram usados algumas vezes, em situações que se repercutiram 
na navegação marítima e que serão em seguida descritas.

o empastelamento pode revestir-se de diferentes níveis de intencio-
nalidade. Pode ocorrer em situações de proximidade das frequências de 
distintos serviços de comunicações; existindo um caso paradigmático nos 
estados Unidos da américa, que adiante será explicado. outra situação 
possível é o uso de empasteladores para atingir um determinado objetivo, 
mas como o sinal de interferência não é seletivo na escolha dos equipa-
mentos que podem ser afetados, acaba por interferir com a generalidade 
dos equipamentos que se encontram na sua área de influência. Finalmen-
te, temos a situação de empastelamento gerado especificamente para in-
terferir com equipamentos de navegação, ou de guiamento de armas.

Comecemos pelo caso de possível interferência entre serviços que 
usam frequências adjacentes. A Lightsquared era uma empresa que for-
necia serviços de comunicações por satélite, na banda dos 1525 mhz 
aos 1559 mhz, destinada a este tipo de emissões. a legislação ameri-
cana previa ainda a existência de pequenos retransmissores terrestres 
auxiliares (ancillary), para permitir comunicações em locais de difícil 

pois os casos a analisar dizem respeito apenas a este.
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receção do sinal satélite. aproveitando esta «facilidade» a referida em-
presa decidiu revolucionar as comunicações móveis nos estados Uni-
dos, criando uma autêntica rede móvel terrestre3, usando a banda das 
comunicações por satélite. No início de 2011, a agência norte-america-
na que concede as licenças de utilização das frequências rádio: Federal 
Communications Commission (Fcc) autorizou a empresa a avançar 
com a implementação de cerca de 40 000 estações, que emitiriam uma 
potência da ordem dos 1 500 Watt cada.

acontece que a banda L1 do GPs (1559 mhz a 1610 mhz) é adja-
cente à que iria ser usada pela Lightsquared. muitos dos recetores GPs 
não dispunham de filtros que impedissem a receção dos sinais adjacentes 
e considerando a potência dos transmissores que a Lightsquared iria usar, 
muitos dos equipamentos iriam ser empastelados. Foram realizados testes 
que demonstraram que essas interferências poderiam ser reais e causar 
perturbações significativas na receção de sinais GPS. Em 2012, a FCC re-
tirou a licença de implementação das estações terrestres e passado algum 
tempo a empresa entrou em falência. Contudo, em 2016, foi recuperada e 
passou a chamar-se Ligado Networks e mantém-se a intenção de criar a re-
ferida rede terrestre, pois a empresa considera que o assunto não se encon-
tra encerrado e que alguns dos obstáculos legais poderão ser resolvidos.

O segundo tipo de interferências ocorre com muita frequência. Por 
valores inferiores a 50 euros é possível comprar um pequeno equipa-
mento para empastelar o sinal de GPs. esses equipamentos são utiliza-
dos por particulares que, por exemplo, pretendem evitar que a localiza-
ção de determinada viatura seja conhecida. embora o seu uso seja des-
tinado a um fim específico e independentemente de questões associadas 
à legalidade da ação, o seu sinal acaba por interferir com equipamentos 
de navegação que se encontrem nas proximidades. Têm sido detetadas 
inúmeras interferências devidas a este género de equipamentos, notan-
do-se especialmente os seus efeitos na navegação aérea e em viaturas, 
isto pelo facto de o alcance dos equipamentos ser limitado e os mesmos 
estarem normalmente colocados em veículos terrestres.

Finalmente, temos as situações de empastelamento cuja intenção 
principal é interferir com os sinais GPs, numa área com alguma dimen-

3 na realidade, tratava-se de uma rede mista, ou híbrida, pois os utilizadores pode-
riam usar indistintamente os sinais da rede terrestre ou satélite, consoante a sua 
localização e a qualidade dos sinais.
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são, normalmente em regiões onde existem conflitos ou situações de 
tensão entre diferentes estados.

Um caso paradigmático é o do empastelamento dos sinais GPs 
pela coreia do norte, na fronteira com a coreia do sul. entre 2010 e 
2016, foram realizadas quatro operações de interferência que causa-
ram inúmeras perturbações tanto em terra, como no mar e no ar. os 
norte-coreanos utilizam empasteladores de origem russa, montados em 
viaturas pesadas, com um alcance que pode atingir 60 milhas, ou mais. 
com alcances desta ordem de grandeza, é possível afetar a região me-
tropolitana de seul, que se situa a uma distância de pouco mais de 20 
milhas da fronteira com o seu vizinho rival. Um relatório sobre o último 
«ataque», em 2016, refere que o mesmo começou em finais de março 
e que durante vários dias os norte-coreanos fizeram cerca de 100 emis-
sões de empastelamento. como resultado das mesmas, foram afetados 
perto de 1 000 voos comerciais e cerca de 700 embarcações de pesca, 
assim como quase 2 000 estações da rede de telemóvel.

ainda na mesma região, do extremo oriente, existem relatos de 
outros casos de empastelamento, por parte da china. este país tem 
mantido disputas agressivas com outros países da região, nomea-
damente as Filipinas e Vietname, reclamando a soberania sobre as 
ilhas Spratly. O interesse económico destas ilhas é significativo e os 
Chineses têm ocupado as mesmas e construído uma série de estru-
turas militares nas mesmas. os estados Unidos da américa seguem 
atentamente estas movimentações através de aeronaves, tripuladas e 
não-tripuladas. alguns dos drones norte-americanos são bastante vul-
neráveis a empastelamento e a china tem demonstrado uma vontade 
cada vez maior de usar esta via para interferir com estas aeronaves.

O último caso apresentado refere-se a uma situação de mistificação. 
A mesma ocorreu no mês de junho do presente ano de 2017, no Mar Ne-
gro, próximo da região de Novorossiysk, na Rússia. Este «ataque» afetou 
diversos navios, cujos equipamentos de GPs mostravam a posição dos 
mesmos em terra firme, com erros da ordem das 25 milhas na posição in-
dicada pelos equipamentos. sabe-se que a Rússia leva a sério a questão de 
interferir com os sinais de GPs, para se defender de eventuais ataques de 
mísseis contra o país, tendo colocados emissores para empastelamento de 
sinais GPs em cerca de 250 000 torres das redes de telemóvel. neste caso 
de mistificação, os navios apareciam posicionados sobre um aeroporto na 
região. Uma das explicações avançadas aponta para a possibilidade de os 
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Russos pretenderem desviar os drones da região para a qual enviaram os 
sinais de interferência. Muitos drones possuem uma funcionalidade que 
os impede de voar em zonas próximas de aeroportos. Para tal, dispõem 
de informação sobre a localização dos aeroportos, quando se aproximam 
dos limites das áreas de segurança do aeroporto, manobram, de modo a 
não entrar nas mesmas. ao «enganarem» os recetores, de modo que os 
mesmos indicassem uma posição dentro do aeroporto iriam levar o drone 
a procurar sair dessa «zona proibida».

no entanto, no futuro próximo, a maior ameaça aos sistemas 
GNSS será provavelmente a ocorrência de ciberataques. Numa recen-
te (27 a 30 de novembro de 2017) conferência sobre navegação, um 
dos participantes fez a seguinte afirmação:

Coming back to satellite navigation, my first question was, “What 
is the greatest threat to GNSS over the next three years?” You may 
be forgiven for thinking that “jamming” or “spoofing” was the top 
answer because, no, the top answer was in fact “cyber-attack”.4

Para o autor os sistemas PnT são cada vez mais complexos, não 
se resumindo a simples recetores GPs, mas incluindo diversos equi-
pamentos informáticos, na generalidade dos casos, daí estarem sujei-
tos às vulnerabilidades mais comuns dos equipamentos deste género. 

ALTERNATIVAS AO GPS

obviamente, os sistemas Gnss foram concebidos para minimizar 
várias das interferências a que podem ser sujeitos e nalgumas situa-
ções vão reagindo a diversas ameaças que possam surgir. conforme se 
referiu no início, o GPs fornece dois níveis de serviço, sendo que um 
deles, o PPs, apenas está disponível para utilizadores militares. o sinal 
deste nível de serviço, conhecido como P(Y), é codificado, por forma a 
resistir à mistificação. Recentemente, foi desenvolvido um outro tipo de 
sinal, m-code, para ser usado apenas por militares, e que se baseia num 
processo diferente de modulação.

4 cf. michael Jones, «The promises of m-code and quantum», The GPS World, 13 
de dezembro de 2017, disponível em: http://gpsworld.com/the-promises-of-m-
-code-and-quantum/, acedido em 16 de dezembro de 2017. 
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Esta preocupação com a resiliência do GPS está bem patente num 
artigo, da autoria do Coronel Steven Whitney, da Força Aérea dos EUA, 
que dirige o Global Positioning Systems Directorate. Intitulado «Di-
rections 2018: Resiliency key to new GPS» foi publicado, em 1 de de-
zembro de 2017, na revista online GPS World. o artigo apresenta as 
medidas tomadas nos diferentes segmentos: espacial, de controlo e do 
utilizador, para incrementar a resiliência do sistema. No final, o autor 
revela uma atitude bastante positiva em relação ao futuro do GPs:

This is an exciting time for the GPS enterprise.
We stand on the cusp of a new generation of capabilities that will 
usher in a huge increase in PNT resiliency and robustness. I am as-
tounded at the quality of work that is presented at the many GNSS and 
PNT conferences around the world, and it is both exciting and hum-
bling to see the community continuing to innovate ways to increase 
accuracy, integrity, availability, continuity, and performance.5

curiosamente, na mesma revista online, e com data do dia anterior, 
surge um artigo muito menos otimista sobre as capacidades do GPs. 
O tema central do artigo, «U.S. Army solicits PNT solutions for warfi-
ghters», é o concurso lançado pelo exército norte-americano para encon-
trar alternativas ao GPs, para providenciar serviços PnT, em situações de 
conflito. De acordo com o texto, o objetivo principal deste concurso é en-
contrar soluções para garantir a continuidade das operações militares, em 
ambientes onde o GPs não esteja disponível, ou se encontre degradado:

GPS-denied environments. “The goal is to support CERDECs 
Strategic Thrust for PNT by providing technical and operational 
capabilities that enables the soldier to continue their operations in 
hostile RF and GPS-denied environments,” reads the BAA. “Pro-
posed technical approaches may apply to operations both before 
and after the cessation of hostilities.6

5 Steven Whitney, «Directions 2018: Resiliency key to new GPS» The GPS World, 
1 de dezembro de 2017, disponível em http://gpsworld.com/directions-2018-
-resiliency-key-to-new-gps/, acedido em 16 de dezembro de 2017.

6 Cf. Tracy Cozzens, « U.S. Army solicits PNT solutions for warfighters», The GPS 
World, 30 de novembro de 2017, disponível em: http://gpsworld.com/u-s-army-
-solicits-pnt-solutions-for-warfighters/, acedido em 16 de dezembro de 2017.



CróniCa de naVeGaÇÃO  737

a partir destes exemplos percebe-se que existe uma preocupação 
permanente em assegurar a resiliência dos sistemas GNSS. Por outro 
lado, também se verifica que apesar de todas as medidas tomadas para 
garantir o funcionamento integral desses sistemas, existe um risco bas-
tante elevado de os mesmos falharem, especialmente devido a ações de-
liberadas para interferir com os mesmos. a nossa sociedade está cada vez 
mais dependente dos referidos sistemas, razão pela qual vai crescendo 
a preocupação em encontrar alternativas aos mesmos, que possam ser 
usadas em caso de falha, para minimizar os inconvenientes dessa falha.

Já se disse anteriormente que os diferentes sistemas Gnss não ser-
vem eficazmente como alternativa uns dos outros, pois são muito seme-
lhantes, em termos de funcionamento, logo estão sujeitos aos mesmos 
tipos de interferências. Para ter uma alternativa simples e fiável de deter-
minar a posição, em navegação oceânica, sem recurso a sistemas com-
plexos, a marinha dos estados Unidos voltou a introduzir o ensino da 
navegação astronómica, após uma interrupção de cerca de uma década:

This is the challenge facing the U.S. Navy as it tries to bring back 
celestial navigation. The Navy stopped training its service mem-
bers to navigate by the stars about a decade ago, focusing instead 
on electronic navigational systems. But fears about the security of 
the Global Positioning System and a desire to return to the basics 
of naval training are pushing the fleet back toward this ancient 
method of finding a course across open water.7

obviamente, as posições obtidas usando técnicas de navegação 
astronómica não garantem o grau de precisão que se consegue com os 
sistemas Gnss, servindo apenas como uma solução de recurso para de-
terminar a posição do navio, em alto-mar, caso não estejam disponíveis 
sistemas eletrónicos de navegação. no entanto, existem alternativas que 
permitem determinar a posição do navio com precisão próxima daquela 
que se consegue com os sistemas Gnss. Uma possível opção poderá 
ser pelo recurso a um dos mais antigos sistemas de radioposicionamen-
to, que tem evoluído e que ainda continua a ter inúmeros defensores, o 
Loran (Long Range navigation).

7 https://www.npr.org/2016/02/22/467210492/u-s-navy-brings-back-navigation-
-by-the-stars-for-officers, acedido em 16 de dezembro de 2017.
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o sistema de navegação Loran começou a ser desenvolvido, por 
cientistas dos estados Unidos, durante a segunda Guerra mundial, sen-
do similar ao sistema Gee, de origem britânica. a primeira versão do 
sistema recebeu a designação de Loran-A e no final da guerra existiam 
72 estações operacionais. em Portugal foi instalada uma cadeia Loran-
-a, com estações em sagres, santa maria, Flores e Porto santo, a qual 
integrava a rede de estações que a naTo considerava necessárias para 
as suas operações. 

entretanto, continuaram os estudos no sentido de melhorar as ca-
pacidades do Loran, tendo existido diversos sistemas experimentais. 
No final da década de 1950 estava desenvolvida versão Loran-C, que 
conheceu uma implantação significativa a partir da década de 1970, 
graças a diversos desenvolvimentos a nível da eletrónica. a União so-
viética desenvolveu um sistema similar, o CHAYKA e nalguns locais, 
existiam cadeias que partilhavam os dois sistemas. com o desenvolvi-
mento do GPs, quase todas as cadeias Loran-c foram desligadas. no 
entanto, este sistema evoluiu para o eLoran (enhanced Loran) e o inte-
resse por esta nova versão tem vindo a crescer, uma vez que o mesmo 
poderá ser uma opção viável, em situações de problemas com o GPs. 
existe ainda muita discussão em torno da possibilidade de voltar a usar 
o eLoran, como alternativa aos sistemas Gnss, na disponibilização de 
serviços PnT. aqueles que se opõem a esta opção, geralmente defen-
dem que aquilo que importa é aumentar a resiliência dos ditos sistemas 
de navegação por satélite, para que os mesmos se tornem mais robustos 
contra possíveis interferências.

no entanto, a política norte-americana sobre este assunto, mos-
tra bem esse interesse crescente pela reativação de cadeias Loran-c, 
para operação da versão eLoran. a operação do sistema Loran-c estava 
atribuída à Guarda costeira, que operava cadeias não apenas no ter-
ritório americano, mas também em diversas outras regiões do globo. 
Nos anos finais do século passado, e nos primeiros do presente século, 
foram sendo desligadas estações até que em 2010 foi decidido terminar 
todas as transmissões e começaram a ser desmanteladas algumas esta-
ções. Curiosamente, a publicação que define as opções estratégicas dos 
estados Unidos, no âmbito da utilização do espetro eletromagnético, 
o Federal Radionavigation Plan, na sua versão de 2014, apresenta a 
citação abaixo transcrita, prova evidente da importância que é dada à 
utilização do eLoran.
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For precise timing applications, chip scale atomic clocks are 
now available from at least one company, and others have acti-
ve research and development programs in the United States and 
abroad. The U.S. Coast Guard has established a Cooperative Re-
search and Development Agreement to assess a high-power wire-
less alternative for providing precise time using U.S. government 
facilities such as mothballed Loran-C sites, upgraded to eLoran 
capability. If successful, this effort would offer another solution 
suitable for integration with GPS, or use as an independent com-
plement to GPS, that could together provide highly available and 
precise timing for many applications.8

a partir de 2014 foram tomadas diversas medidas legislativas no 
sentido de implementar este sistema como alternativa ao GPs. a página 
oficial do sistema GPS refere as várias medidas que foram sendo imple-
mentadas. no presente ano de 2017 o congresso aprovou o coast Guard 
authorization act of 2017, no qual se propõe o seguinte:

(a) eLORAN.—Subject to the availability of appropriations, the 
Secretary shall provide for the establishment, sustainment, and opera-
tion of a reliable land-based enhanced LORAN, or eLORAN, positio-
ning, navigation, and timing system.

(b) Purpose.—The purpose of the system established under sub-
section (a) is to provide a complement to, and backup for, the Global 
Positioning System (in this section referred to as ‘GPS’) to ensure the 
availability of uncorrupted and nondegraded positioning, navigation, 
and timing signals for military and civilian users in the event that GPS 
signals are corrupted, degraded, unreliable, or otherwise unavailable.9

além do eLoran, existem diversos outros projetos para desenvol-
ver alternativas aos sistemas Gnss. cientistas do Defence Science and 
Technology Laboratory e do National Physical Laboratory, ambos do 
Reino Unido, estão a desenvolver técnicas de «navegação quântica». 

8 Department of Defense, Department of homeland security, e Department of 
Transportation, 2014 Federal Radionavigation Plan, p. 6-3.

9 https://www.gps.gov/policy/legislation/loran-c/#cgauth2017, acedido em 16 de 
dezembro de 2017.
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em 2014 foi divulgado este projeto, mas não tem sido divulgada mais 
informação sobre a forma como o mesmo tem evoluído. o seu objeti-
vo é conceber uma «bússola quântica» para ser usada essencialmente a 
bordo de submarinos e em mísseis. como o nome indica, trata-se de um 
equipamento que se baseia nos princípios da física quântica. Usando la-
sers arrefece-se uma nuvem de átomos até uma temperatura muito próxi-
ma do zero absoluto. nestas condições, os átomos são bastante sensíveis 
a forças externas. caso exista movimento da plataforma onde se encontra 
esta «bússola», o sistema ficará sujeito a forças, pelo que a observação do 
movimento desses átomos permite determinar com rigor o efeito dessas 
forças e, portanto, determinar com muito rigor as acelerações do sistema.

nos estados Unidos, a Defense Advanced Research Projects Agency 
desenvolve investigação de ponta no âmbito da Defesa. Esta agência 
deu grandes contributos para o desenvolvimento dos equipamentos 
GPs, nomeadamente a nível da miniaturização, que permite usar os 
mesmos em telemóveis ou relógios, por exemplo. contudo, neste mo-
mento, esta agência tem diversos projetos de investigação para encon-
trar alternativas ao GPs:

“Position, navigation, and timing are as essential as oxygen for 
our military operators,” said DARPA Director Arati Prabhakar. 
“Now we are putting new physics, new devices, and new algori-
thms on the job so our people and our systems can break free of 
their reliance on GPS.”10

Foram apontados diversos exemplos dos estados Unidos. mas os 
problemas associados à possibilidade de falha de sinais Gnss, ou in-
terferências com os mesmos, levaram a Organização Marítima Inter-
nacional a promulgar uma resolução cujo principal objetivo é definir 
padrões de desempenho para os equipamentos que permitam a receção 
de múltiplos sistemas de navegação:

Multi-System Shipborne Radio Navigation Receiver Equipment
Meanwhile, in June 2015, the Maritime Safety Committee adop-
ted performance standards for multi-system shipborne radionavi-

10 https://www.darpa.mil/news-events/2014-07-24, acedido em 16 de dezembro 
de 2017.
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gation receiver equipment to ensure that ships are provided with 
resilient position-fixing equipment suitable for use with availa-
ble radionavigation systems throughout their voyage (resolution 
MSC.401(95), updated by MSC.432(98)).
Such equipment can allow the combined use of current and future 
radionavigation as well as augmentation systems for the provision 
of position, velocity and time data within the maritime navigation 
system.11

Em jeito de conclusão, pode afirmar-se que a nossa sociedade está 
cada vez mais dependente da informação dos sistemas Gnss. esta de-
pendência estende-se, obviamente, às operações militares. Estes siste-
mas foram concebidos para serem resilientes e existe uma preocupação 
constante no sentido de tornar os sistemas cada vez mais robustos, para 
poderem reagir a possíveis interferências. No entanto, não é possível 
evitar completamente essas interferências, sendo conhecidos diversos 
casos reais em que elas ocorreram, localmente, com efeitos mais ou 
menos significativos sobre equipamentos de navegação. Para mitigar 
esses efeitos tem existido uma preocupação, cada vez mais alargada, 
em procurar alternativas que possam assegurar os serviços PnT, caso 
os sistemas Gnss falhem.
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DIPLOmAcIA DE 
cANhONEIRA NA ÁSIA

No final do mês de Outubro de 2017, a marinha dos Estados 
Unidos da américa (Usn1) anunciou o deslocamento para a área de 
operações da 7.ª esquadra2 de dois Carrier Strike Groups3, elevando 
assim o número de porta-aviões da classe Nimitz na área para três. 

1 Usn, United States Navy.
2 a 7.ª esquadra da Usn é a maior das esquadras dos eUa – compreende 60 a 70 navios 

(incluindo um porta-aviões), 300 aeronaves e cerca de 40 mil militares da marinha e 
do Corpo de Fuzileiros – e está baseada em Yokosuka, no Japão. A sua área de respon-
sabilidade estende-se da Linha Internacional de mudança de Data até ao meridiano da 
fronteira Índia-Paquistão (068º leste) e  das ilhas Curilas à Antártida. Inclui 36 estados 
ribeirinhos e as 5 maiores forças armadas do mundo a seguir aos eUa – República 
Popular da china, Rússia, Índia, coreia do norte e República da coreia.

3 Carrier Strike Group (csG) é uma formação operacional da Usn, compreenden-
do um porta-aviões nuclear e o grupo aéreo embarcado, um grupo de escoltas, 
incluindo cruzadores e contra-torpedeiros, submarinos e navios de apoio logístico. 
constitui um dos principais elementos da capacidade de projecção de poder dos 
EUA, sendo normalmente identificados pelo nome do porta-aviões que integram.
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ao porta-aviões Uss Ronald Reagan, baseado permanentemente 
em Yokosuka, juntaram-se o CSG do USS Nimitz, a regressar de 
operações no oceano Índico e no golfo Pérsico, e o csG do Uss 
Theodore Roosevelt, em trânsito de san Diego, na califórnia, para 
render o Uss Nimitz. simultaneamente, o submarino Uss Michigan, 
um dos quatro submarinos nucleares da classe Ohio convertidos de 
lançadores de mísseis balísticos (ssBn) em lançadores de mísseis de 
cruzeiro (ssGn) – capazes de transportar 154 mísseis Tomahawk e 66 
comandos seaL –- atracou em Busan, na coreia do sul.

estes movimentos coincidem com o périplo do Presidente norte-
-americano, Donald J. Trump, pela ásia, com visitas de alto nível 
ao Japão, à coreia do sul, à china, ao Vietname e às Filipinas, e, 
também, com o aumento de tensão na região, decorrente do escalar da 
confrontação com a coreia do norte.

certamente que esta demonstração de poder pretende, em primeiro 
lugar, enviar uma mensagem forte à coreia do norte, que no ano de 2017 
já lançou 19 mísseis balísticos e 4 mísseis de cruzeiro – alguns dos quais, 
alegadamente com capacidade para atingir o território continental dos 
eUa – e, presumivelmente, terá testado um dispositivo termonuclear. 
simultaneamente, pretende sinalizar uma garantia e o apoio norte- 
-americano, no domínio da segurança e defesa,  aos seus aliados4 na região.

contudo, é possível encontrar na china um segundo destinatário 
da mensagem.

De acordo com um estudo5 publicado em maio de 2017 pelo 
Center for a New American security (cnas), think tank sedeado em 
Washington e especializado em assuntos de segurança nacional norte-
-americana, em 2020, a marinha da china6 tornar-se-á na segunda 
maior marinha do mundo, ultrapassando o Reino Unido, a Rússia, a 
França, o Japão e a Índia. Terá a segunda maior capacidade anfíbia, 
superada apenas pelos eUa, capaz de embarcar e projectar entre 5 000 

4 Dos sete Tratados de defesa mútua dos eUa, cinco são com países da região – 
austrália e nova Zelândia, coreia do sul, Filipinas, Japão e Tailândia, este último 
com carácter colectivo.

5 Disponível on line em https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-
Report-BlueWaterNavy-Finalb.pdf, acedido em 15NOV2017.

6 Formalmente o Ramo naval do exército de Libertação Popular ou, na designação 
inglesa, People Liberation Army Navy (PLan).
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e 6 000 fuzileiros. algumas estimativas mais optimistas apontam para 
que possa ultrapassar a Usn em números já em 2022, com mais de 
265 navios combatentes, mas a maioria dos estudos aponta para que, 
em 2030, a PLan esteja a par da Usn, em termos de quantitativos, 
enquanto que, em termos qualitativos, não ficará atrás nos domínios da 
projecção de força e capacidade expedicionária.  

Por essa altura, a PLan será, certamente, uma Blue Water Navy, 
materializando a transformação da China de potência continental focada 
nos espaços marítimos próximos, numa grande potência marítima 
aberta a dois oceanos, o Índico e o Pacífico.

Recorde-se que a PLAN mantém, desde Dezembro de 2008, uma 
presença permanente nas operações de combate à pirataria no oceano 
Índico, a qual não se limita apenas a operações de escolta e à proteção da 
“economia do oceano”, constituindo-se como uma oportunidade para o 
aperfeiçoamento de capacidades e campo de testes para operações fora 
de área. a este propósito, assinale-se o estabelecimento no Djibouti, 
em Junho de 2017, da primeira base ultramarina chinesa, localizada a 
escassos 80 km da única base permanente dos EUA em África.

A doutrina de defesa da China, define como a “primeira linha de 
ilhas” a linha que, desde a península de Kamchatka, no Pacífico, passa 
pelas ilhas Curilas, o arquipélago japonês, as ilhas Ryukyu, a Formosa, 
o norte das Filipinas e o Bornéu, até à península da malásia, às portas do 
Índico. esta área marítima próxima, que compreende o mar amarelo, o 
mar da china oriental e o mar da china meridional, deve permanecer 
livre de bases e meios navais norte-americanos, particularmente csG. 

Para atingir este desiderato, a china tem em marcha um ambicioso 
programa de negação de acesso e negação de uso (a2/aD7), com o 
propósito de negar o acesso a esta área às forças norte-americanas ou, 
por outro lado, afectar a sua liberdade de acção. este programa, que 
compreende o desenvolvimento de capacidades nos ambientes aéreo, 
marítimo, espacial, electromagnético e da informação, permitirá atacar, 
a grande distância, adversários que se aproximem através do oceano 
Pacífico ou do oceano Índico.

De entre estas capacidades, incluem-se as operações de informação 
e no ciberespaço, o ataque de precisão a longa distância – com recurso a 

7 a2/aD, Anti-Access/Area Denial.
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mísseis balísticos de curto e médio alcance, mísseis de cruzeiro e forças 
de operações especiais –, a defesa do território e de infraestruturas 
estratégicas contra mísseis balísticos, a luta de superfície e sub-
superfície – através de mísseis de cruzeiro anti-navio (lançados a partir 
de baterias costeiras, navios de superfície, submarinos ou aeronaves), 
torpedos lançados a partir de submarinos e minas navais, a que se juntam 
baterias costeiras do míssil balístico anti-navio Dong-Feng 218 (DF-
21/ naTo css-5 Dong-Feng), concebido especificamente para manter 
os porta-aviões norte-americanos a distância superiores a 800 milhas 
das costas chinesas, uma robusta defesa-aérea integrada, cobrindo uma 
distância até 300 milhas de costa, um sistema de navegação satélite 
próprio, satélites de vigilância e de reconhecimento, e operações aéreas 
com recurso a aeronaves de 5.ª geração e veículos não tripulados.

adicionalmente, a china tem em marcha um programa de 
construção de ilhas artificiais e alargamento de recifes no mar da China 
meridional, que lhe possibilitará o estabelecimento de bases militares 
avançadas nestes locais, com capacidade de vigilância, comando e 
controlo, apoio logístico e condução de operações militares.

Paradoxalmente, neste contexto a2/aD, as capacidades próprias 
de um CSG – o veículo da mensagem que dá origem a esta reflexão – 
como base para projecção de poder e apoio à condução de campanhas 
no campo de batalha terrestre serão seriamente restringidas. há mesmo 
quem advogue o fim do CSG como o conhecemos, recuperando estas 
poderosas plataformas para um papel mais tradicional de defesa aérea 
de força naval e luta anti-superfície e anti-submarina9.

assinale-se, ainda que a china aposta simultaneamente no 
desenvolvimento próprio de porta-aviões coma as mesmas características 
daqueles que a Usn acaba de fazer entrar ao serviço, da classe Gerald 
R. Ford, incluindo os sistemas eletromagnéticos de lançamento de 
aeronaves, que substituem as tradicionais catapultas a vapor. este facto 
indicia que, a médio prazo, a China quer passar a ser uma potência global, 
não dependente de uma estratégia de negação do uso do mar.

8 apelidado de carrier killer.
9 a este propósito, recomenda-se a leitura de o interessante artigo de opinião The 

age of the strike carrier is over, disponível online em http://cimsec.org/age-strike-
-carrier/30906, acedido em Fevereiro de 2017 e 26noV17.
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capitão-de-mar-e-guerra
Orlando Sátiro Andrade caeiro Junça 

( 24-III-1935  *  29-I-2017)

o capitão-de-mar-e-guerra orlando sátiro andra-
de caeiro Junça nasceu em Évora, a 24 de março de 
1935.

em 1946 ingressou no Instituto dos Pupilos do 
exército, onde, seis anos mais tarde, concluiu o curso 
de contabilista.

entrou na escola naval em 1952, na classe de ad-
ministração naval, tendo sido promovido a Guarda-marinha em 1957.

Como oficial subalterno prestou serviço em algumas unidades 
navais, destacando-se o nRP “sagres”, onde a sua personalidade ex-
trovertida e muito solidária proporcionou aos cadetes embarcados mo-
mentos de agradável convívio. cumpriu, ainda comissões de serviço na 
Índia e em angola.

Prestou também serviço em diversas Unidades em Terra, nomea-
damente na Direção de abastecimento e na administração central da 
marinha.

Atingiu o posto de capitão-de-mar-e-guerra em 1982, tendo passa-
do à situação de Reserva em 1987 e à Reforma dez anos depois.

entre as suas condecorações contam-se duas medalhas de Prata de 
serviços Distintos, as medalhas de mérito militar de 2ª e 3ª classes, a 
medalha de ouro de comportamento exemplar, as medalhas come-
morativas do centenário do Infante D. henrique e das comissões espe-
ciais na Índia e em angola e o grau de comendador da ordem de avis.

Com grande apetência para a escrita, relatou nas páginas dos Anais 
do Clube Militar Naval, da Revista da Armada e do Boletim da Asso-
ciação dos Pupilos do Exército as suas viagens pelos cinco continentes, 
além de peripécias várias de cariz bastante pitoresco que temperou com 
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o seu fino sentido de humor. Foi, ainda, um notável pintor, com várias 
exposições individuais e coletivas.

era presença assídua nos convívios dos Pilões navais, onde as 
suas histórias prendiam a atenção geral e contagiava todos os presentes 
com a sua boa disposição.

após doença prolongada, que enfrentou com grande coragem e se-
renidade, faleceu na sua residência em Oeiras, a 29 de janeiro de 2017.

À sra. D. Brigitte, sua dedicada companheira, aos irmãos e a toda 
a família endereçamos as mais sentidas condolências, certos de que a 
família naval e “pilónica” para sempre guardará grata memória deste 
distinto e muito estimado Oficial.

Jc/aP/ae/VR/Js
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NEcROLOgIA

capitão-de-mar-e-guerra
mário Alberto Dias monteiro Santos

( 23-VII-1945 * 5-IV-2017)

Pela Memória do CMG MÁRIO ALBERTO 
DIAS MONTEIRO SANTOS (1945-2017)

o nosso camarada amigo mário monteiro san-
tos faleceu no passado dia 05 de abril de 2017 em 
oeiras, vítima de uma doença prolongada.

Ingressou no curso “hermenegildo capelo” jun-
tamente com outros 24 cadetes vindos do curso “corte 
Real” e desde cedo se evidenciou entre nós pelo seu 
caráter nobre e possuidor de um elevado Brio militar, 
sempre muito alegre e Jovial, mas um tanto reservado 

e pouco participativo nos nossos “graneis”...
numa palavra: ele era um “Gentleman”!
Bem atento ao Lema “Homens de Ferro em Navios de Madeira”, 

iniciou em 1968 a sua Carreira Naval nos Draga-Minas, tendo tirado a 
especialização de “Fuzileiro especial” em 1969 e voluntariando-se para 
prestar serviço numa companhia de Fuzileiros no comando da Defe-
sa marítima da Guiné, onde começou por comandar um Pelotão, mas 
pouco tempo depois, assumiu as funções de Imediato da companhia 
pelo justo reconhecimento das suas elevadas qualidades de Competên-
cia Profissional e de Liderança na condução de homens no teatro de 
operações.

aliás, estas suas qualidades viriam a contribuir largamente para 
o sucesso continuado da bem orientada atividade em campanha da sua 
Unidade e foram com plena justiça bem realçadas num bonito louvor 
dado em Janeiro de 1971, pelo comandante da Defesa marítima da 
Guiné.
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Finda esta sua comissão e já como 1º Ten. regressa à Flotilha de 
navios Patrulhas para comandar os nRP “horta” e “Rosário”, empe-
nhando-se proficuamente na “tarefa hercúlea” da sua reativação e do 
seu aprontamento, após o longo período de imobilização a que estes 
dois Draga-minas estiveram sujeitos e tira também os importantes cur-
sos de aperfeiçoamento para “Comandante de Draga-Minas” e os de 
“OTC de uma Unidade de Rocegas “ e do “Tactical Training for Offi-
cers and CIC Personel”.

Em 1980, destacou em acumulação para o Instituto Naval de Guerr-
ra, para tirar com boa classificação o “Curso Geral Naval de Guerra”.

Mas foi sempre com o pensamento no mar que em 1982 se espe-
cializou em Navegação no Instituto Hidrográfico, passando depois a 
prestar serviço nessa Unidade durante 5 anos e por ter sempre presente 
a preocupação latente do seu aperfeiçoamento técnico, tirou também o 
curso para o “Planeamento de Operações Navais”, o do “Staff Officers 
Orientation” e o de “Ace Intelligence Officers”.

Em 1987 foi-lhe atribuído o Comando da Corveta “NRP Oliveira e 
Carmo”, cargo este que exerceu durante dois anos com muito Brio, De-
dicação e Competência Profissional, tal como foi sempre o seu apanágio.

Foi chamado em 1991 à sua casa mãe da escola naval para passar 
a exercer o importante cargo de comandante do corpo de alunos, para 
que, com a sua ação padrão exemplar, incutisse nos futuros oficiais da 
armada uma correta formação militar. a sua ação moralizadora e dis-
ciplinadora junto dos cadetes, sempre alicerçada numa grande dose de 
determinação e de persistência, permitiram-lhe efetuar essa desejada 
transformação no corpo de alunos, conforme o atesta bem o louvor que 
lhe foi dado na altura pelo V/almirante comandante da escola naval.

em 1996, num quadro de grandes restrições orçamentais, assume 
o difícil comando de uma esquadrilha de navios Patrulhas já bastan-
te envelhecida e com mais de 20 Unidades navais. Usando então de 
uma política de muito bom senso e sabendo maximizar a utilização das 
guarnições dos navios da esquadrilha, conseguiu cumprir sempre com 
o planeamento operacional do disposivo superiormente determinado, 
unindo todos com determinação à volta da missão, motivo pelo qual e 
mais uma vez, os seus serviços então prestados foram louvados como 
tendo sido Relevantes e Distintos.

Destacado outra vez em 1998 para a Escola Naval, mas agora na 
qualidade do seu 2º Comandante, vê-se de novo a braços com as limi-
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tações orçamentais da Marinha, que se refletiam nos orgãos de apoio ao 
ensino que eram da sua responsabilidade direta, mas que ele soube bem 
como ultrapassar com eficácia, graças ao seu grande poder de análise e 
de síntese e à sua capacidade organizativa.

a área das infraestruturas da escola foi também sensivelmente me-
lhorada graças à sua ação dinamizadora no aproveitamento exaustivo 
dos recursos com a obtenção do máximo das dotações e assim, por ter 
contribuído de uma forma eficaz no apoio à missão da Escola Naval, o 
almirante chefe do estado-maior da armada, considerou como tendo 
sido dado por si próprio o louvor do comandante da escola naval con-
cedido ao C.te Monteiro Santos, em que foram de novo classificados os 
seus serviços prestados, como tendo sido Relevantes e Distintos.

em 2001 o c.te mário monteiro santos foi selecionado para tirar 
o “Curso Superior Naval de Guerra”, com vista à sua preparação para 
poder vir a ocupar futuros cargos de maior responsabilidade na mari-
nha, como corolário lógico da sua distinta carreira naval, sobejamente 
reconhecida nos seus 17 importantes louvores com que foi agraciado e 
pelas suas valiosas medalhas que lhe foram sendo impostas ao longo 
da sua distinta vida de marinha, nomeadamente a “Medalha Militar 
de Serviços Distintos de Ouro e outras duas de Prata”, as “Medalhas 
Militares de Mérito de 2ª e 3ª Classe”, o “Distintivo Especial da Or-
dem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito “, a “Cruz 
Naval de 2ª Classe”, a “Medalha Militar de Prata de Comportamento 
Exemplar” e as duas “Medalhas Comemorativas das Campanhas das 
Forças Armadas com as Legendas de Moçambique e da Guiné”.

contudo, após ter concluído com aproveitamento este importante 
curso, passaria à situação de Reserva em 2002, tendo sido nomeado por 
escolha em 2003 para dirigir o Planetário Calouste Gulbenkian em Belém.

em maio de 2004, conseguiria que ele fosse intervencionado es-
truturalmente para a melhoria do seu funcionamento e para a instalação 
de um novo equipamento de projeção, que apesar de ser pequeno, é 
mais potente e tem mais capacidades.

O Planetário ficou operacional em 2005, beneficiando a partir des-
sa data principalmente uma vasta população jovem em idade escolar, 
que pode assim comodamente aprender e maravilhar-se ao ver recriado 
no céu simulado as estrelas do firmamento, o sistema solar, as conste-
lações e ver a revelação dos muitos mistérios do cosmos que a nova 
máquina veio proporcionar.
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obrigado camarada amigo, por este teu trabalho para a moderni-
zação do Planetário Calouste Gulbenkian.

a marinha, reconhecendo-lhe os seus dotes de Ponderação, Bom 
Senso, Inteligência e principalmente a sua qualidade de “Saber Ouvir”, 
ainda o viria a nomear para uma sua útima missão para desempenhar o 
cargo de Juiz militar no Tribunal de 1.a Instância nas varas criminais do 
Porto, cargo esse, que por deliberação do conselho superior da magis-
tratura, começou a ser por ele desempenhado a partir Janeiro de 2008.

 mais tarde, já em 2013, passou à situação de Reforma.
o curso hermenegildo capelo sempre te recordará com saudade 

camarada amigo, mas sobretudo com muita admiração também, pela 
tua Invulgar Brilhante carreira militar ao serviço da marinha, que eu 
aqui tive o privilégio de a poder detalhar de forma resumida para me-
mória futura.

a toda a tua Família e amigos e em nome do curso hc, expresso 
aqui as nossas mais sentidas condolências.

 
PR
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ARQUITETURA NAVAL

samPaIo, Professor auxiliar Rui 
Pedro chedas de – o papel do 
controlo de vibrações mecâni-
cas no uso do mar, 159-213

ASSINALAMENTO MARÍTIMO

DIas, capitão-de-fragata Vitor 
Jorge da conceição – Faróis 
de Portugal Passado, presen-
te e que futuro, 605-62

CRÓNICA CULTURAL

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa, 335-347

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa, 717-727

GonÇaLVes, capitão-de-fragata 
antónio manuel, 335-347

CRÓNICA DA DIREÇÃO

ÂnGeLo, capitão-de-mar-e-guer-
ra Paulo cavaleiro, 293-309

ÂnGeLo, capitão-de-mar-e-guer-
ra Paulo cavaleiro, 679-691

CRÓNICA DE 
ARQUITETURA NAVAL

caRoLa, capitão-de-mar-e-guerra 
ECN Rijo, 311-328

FeLIcIDaDe, capitão-de-fraga-
ta EN-MEC Testa, 311-328

Fonseca, capitão-tenente en-
-MEC Santos, 311-328

Fonseca, capitão-tenente en-
-mec santos, 693-707

GUeRReIRo, capitão-de-mar-e-
-guerra ECN Moreira, 311-328

GUeRReIRo, capitão-de-mar- 
-e-guerra ecn moreira, 693-707

LÉRIas, contra-almirante ecn 
Rapaz, 311-328

LÉRIas, contra-almirante ecn 
Rapaz, 693-707

CRÓNICA DE AUTORIDADE 
MARÍTIMA

DIoGo, Luís da costa, 329-334

DIoGo, Luís da costa, 709-715

ÍNDIcES DO VOLUmE cXLVI

POR ASSUNTOS
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GoUVeIa, capitão-de-fragata 
Velho, 329-334

GoUVeIa, capitão-de-fragata 
Velho, 709-715

LIma, capitão-tenente Tsn-JUR 
alexandra sousa, 709-715

CRÓNICA DE GESTÃO DE 
RECURSOS hUMANOS

caVaLeIRo, Primeiro-tenente 
Tsn sandra campaniço, 
357-371

LUcena, capitão-de-mar-e-
-guerra João Paulo coutinho, 
357-371

CRÓNICA DE    
OPERAÇÕES NAVAIS

RaFaeL, capitão-de-fragata Pe-
dro cruz, 349-356

RaFaeL, capitão-de-fragata Pe-
dro cruz, 743-746

CRÓNICA DE TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO   
E COMUNICAÇÃO

GonÇaLVes, capitão-tenente 
Rui manuel andrade, 373-393

RoDRIGUes, capitão-de-mar-e-
-guerra Luís eduardo moita, 
373-393

CRÓNICA INTERNACIONAL

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis, 273-292

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis, 657-677

CRÓNICA DE NAVEGAÇÃO

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa, 729-742

ESQUADRA PORTUGUESA

Pacheco, capitão-de-fragata 
Luís miguel cardoso Pércio 
Bessa – a evolução da esqua-
dra 1965-2015, 415-444

ESTRATÉGIA NAVAL

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis – a cultura estra-
tégica Das Marinhas, 129-158

GOVERNANÇA

PaULo, capitão-de-mar-e-guerra 
Jorge silva – Governança por 
Difusão e o combate à Polui-
ção do mar , 625-656

hISTORIOGRAFIA NAVAL

comissão executiva das come-
morações do 150. o ani-
versário do cmn – 150. o 
aniversário do clube militar 
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naval - o que foram as co-
memorações?, 19-64

sILVa, capitão-de-fragata Jorge 
manuel moreira – a mari-
nha e a história - Dois sécu-
los de Historiografia Naval, 
65-99

INVESTIGAÇÃO   
E DESENVOLVIMENTO

aRTILheIRo, capitão-de-mar-
-e-guerra Fernando Freitas 
– a I&D no Ih como motor 
do apoio à atividade opera-
cional, 487-529

BIZaRRo, Doutora aurora Ro-
drigues – a I&D no Ih como 
motor do apoio à atividade 
operacional, 487-529

cRUZ, capitão-tenente Tsn Isa-
bel salgueiro da – a I&D no 
Ih como motor do apoio à ati-
vidade operacional, 487-529

LoBo, Professor catedrático Vic-
tor – a escola naval, o cI-
naV e a Investigação e De-
senvolvimento na marinha, 
445-529

manTeIGas, capitão-de-mar-
-e-guerra Leonel Pereira – a 
I&D no Ih como motor do 
apoio à atividade operacio-
nal, ???-???

maRTInho, capitão-de-fragata 
antónio santos – a I&D no 
Ih como motor do apoio à 
atividade operacional, 487-
529

PaLma, Doutora carla mesquita 
– a I&D no Ih como motor 
do apoio à atividade opera-
cional, 487-529

RoDRIGUes, capitão-de-fragata 
nuno sousa – a I&D no Ih 
como motor do apoio à ativi-
dade operacional, 487-529

VIcenTe, capitão-de-fragata 
João Delgado – a I&D no Ih 
como motor do apoio à ati-
vidade operacional, 487-529

INVESTIGAÇÃO   
E DESENVOLVIMENTO

sILVa, capitão-de-fragata Jorge 
manuel moreira Baldaque da 
silva: a obra, 569-604

sILVa, contra-almirante F. David 
e – manuel Pereira crespo, o 
último ministro da marinha 
(1911-1980), 101-128

OS ANNAES hÁ 100 ANOS

F.c., 267-272

F.c., 649-656
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PROTEÇÃO CIVIL

maTos, capitão-de-mar-e-guer-
ra José agostinho dos santos 
da silva – Gestão de cheias 
no rio Douro na perspetiva 
da previsão e da prevenção: o 
episódio de 10-11 de janeiro 
de 2016, 215-265

TECNOLOGIAS   
DE INFORMAÇÃO   
E COMUNICAÇÃO

RoDRIGUes, capitão-de-mar-e-
-guerra Luís eduardo moita 
– as Tecnologias de Informa-
ção e comunicação – o ca-
minho da inovação, 531-568
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ÂnGeLo, capitão-de-mar-e-
-guerra Paulo cavaleiro – 
crónica da Direção, 293-309

ÂnGeLo, capitão-de-mar-e-
-guerra Paulo cavaleiro – 
crónica da Direção, 679-691

aRTILheIRo, capitão-de-mar-
-e-guerra Fernando Freitas 
– a I&D no Ih como motor 
do apoio à atividade opera-
cional, 487-529

BIZaRRo, Doutora aurora Ro-
drigues – a I&D no Ih como 
motor do apoio à atividade 
operacional, 487-529

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa – crónica cultural 
335-347

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa – crónica cultural, 
717-727

canas, capitão-de-mar-e-guerra 
costa – crónica navegação, 
729-742

caRoLa, capitão-de-mar-e-
-guerra ecn Rijo – crónica 
de Arquitetura Naval, 311-328

caVaLeIRo, Primeiro-tenente 
Tsn sandra campaniço – 
crónica de Gestão de Recur-
sos humanos, 357-371

comissão executiva das come-
morações do 150. o ani-
versário do cmn – 150. o 
aniversário do clube militar 
naval - o que foram as co-
memorações?, 19-64

cRUZ, capitão-tenente Tsn 
Isabel salgueiro da – a I&D 
no Ih como motor do apoio 
à atividade operacional, 
487-529

DIas, capitão-de-fragata Vitor 
Jorge da conceição – Faróis 
de Portugal Passado, presen-
te e que futuro, 605-623

DIoGo, Luís da costa – cróni-
ca de autoridade marítima, 
329-334

DIoGo, Luís da costa – cróni-
ca de autoridade marítima, 
709-715

F.c. – os annaes há 100 anos, 
267-272

F.c. – os annaes há 100 anos, 
649-656

FeLIcIDaDe, capitão-de-fra-
gata en-mec Testa – cró-
nica de arquitetura naval, 
311-328

POR AUTORES
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Fonseca, capitão-tenente en-
-mec santos – crónica de 
Arquitetura Naval, 311-328

Fonseca, capitão-tenente en-
-mec santos – crónica de 
arquitetura naval, 693-707

GonÇaLVes, capitão-de-fra-
gata antónio manuel – cró-
nica cultural, 335-347

GonÇaLVes, capitão-tenente 
Rui manuel andrade – cróni-
ca de Tecnologias da Informa-
ção e comunicação, 373-393

GoUVeIa, capitão-de-fragata 
Velho – crónica de autori-
dade marítima, 329-334

GoUVeIa, capitão-de-fragata 
Velho – crónica de autori-
dade marítima, 709-715

GUeRReIRo, capitão-de-mar-
-e-guerra ecn moreira – 
crónica de arquitetura na-
val, 311-328

GUeRReIRo, capitão-de-mar-e-
-guerra ecn moreira – cró-
nica de arquitetura naval, 
693-707

LÉRIas, contra-almirante ecn 
Rapaz – crónica de arquite-
tura Naval, 311-328

LÉRIas, contra-almirante ecn 
Rapaz – crónica de arquite-
tura naval, 693-707

LIma, capitão-tenente Tsn-
-JUR alexandra sousa – 
crónica de autoridade ma-
rítima, 709-715

LoBo, Professor catedrático 
Victor – a escola naval, o 
cInaV e a Investigação e 
Desenvolvimento na mari-
nha, 445-485

LUcena, capitão-de-mar-e-
-guerra João Paulo coutinho 
– crónica de Gestão de Re-
cursos humanos, 357-371

manTeIGas, capitão-de-mar-
-e-guerra Leonel Pereira – a 
I&D no Ih como motor do 
apoio à atividade operacio-
nal, 487-529

maRTInho, capitão-de-fragata 
antónio santos – a I&D no 
Ih como motor do apoio à 
atividade operacional, 487-
529

maTos, capitão-de-mar-e-guer-
ra José agostinho dos santos 
da silva – Gestão de cheias 
no rio Douro na perspetiva 
da previsão e da prevenção: 
o episódio de 10-11 de janei-
ro de 2016, 215-265

Pacheco, capitão-de-fragata 
Luís miguel cardoso Pércio 
Bessa – a evolução da es-
quadra 1965-2015, 415-444
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PaLma, Doutora carla mes-
quita – a I&D no Ih como 
motor do apoio à atividade 
operacional, 487-529

PaULo, capitão-de-mar-e-guer-
ra Jorge silva – Governança 
por Difusão e o combate à 
Poluição do Mar, 625-648

RaFaeL, capitão-de-fragata Pe-
dro cruz – crónica de ope-
rações navais, 349-356

RaFaeL, capitão-de-fragata Pe-
dro cruz – crónica de ope-
rações navais, 743-746

RoDRIGUes, capitão-de-fraga-
ta nuno sousa – a I&D no 
Ih como motor do apoio à 
atividade operacional, 487-
529

RoDRIGUes, capitão-de-mar-
-e-guerra Luís eduardo moi-
ta – crónica de Tecnologias 
da Informação e comunica-
ção , 373-393

RoDRIGUes, capitão-de-mar-
-e-guerra Luís eduardo 
moita – as Tecnologias de 
Informação e comunicação 
– o caminho da inovação, 
531-568

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis – a cultura estra-
tégica Das Marinhas, 129-158

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis – crónica Inter-
nacional, 273-292

RoDRIGUes, Vice-almirante 
(ref.) Reis – crónica Inter-
nacional, 657-677

samPaIo, Professor auxiliar 
Rui Pedro chedas de – o pa-
pel do controlo de vibrações 
mecânicas no uso do mar, 
159-213

sILVa, capitão-de-fragata Jorge 
manuel moreira – a mari-
nha e a história - Dois sécu-
los de Historiografia Naval, 
65-99

sILVa, capitão-de-fragata Jorge 
manuel moreira Baldaque 
da silva: a obra, 569-604

sILVa, contra-almirante F. Da-
vid e – manuel Pereira cres-
po, o último ministro da 
Marinha (1911-1980), 101-
128

VIcenTe, capitão-de-fragata 
João Delgado – a I&D no Ih 
como motor do apoio à ati-
vidade operacional, 487-529



anais do clube militar naval760

conceIÇÃo, capitão-de-mar-
-e-guerra João Pedro Rodri-
gues da, 395-396

JUnÇa, capitão-de-mar-e-guerra 
orlando sátiro andrade caei-
ro, 747-748

sanTos, capitão-de-mar-e-guerra 
mário alberto Dias monteiro, 
749-752

NOTÍCIAS NECROLÓGICAS
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LIStA DOS JÚRIS PARA AtRIBUIÇÃO
DOS PRÉmIOS DOS ANAIS DO 

cLUBE mILItAR NAVAL ANO 2017

JÚRI  PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE AUGUSTO OSÓRIO”

Presidente: aníbal Júlio maurício soares Ribeiro (Presidente da maG);
Vogais: Fernando Jorge Pires (Representante da cRa);
 Paulo Jorge Gonçalves simões (Representante da cRa);
 ernestina maria santos silva (Representante da DIR);
 antónio Joaquim nunes cardoso (Representante da DIR).

JÚRI  PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE BARROSO”

Presidente: herlander Valente Zambujo (Presidente da cRa);
Vogais: Luís Jorge Rodrigues semedo de matos (Representante da cRa);
 José miguel da costa campos (Representante da cRa);
 Cátia Sofia de Jesus Pacheco (Representante da DIR);
 Ivone cristina coelho carapeto (Representante da DIR).

JÚRI  PARA O PRÉMIO “COMANDANTE JOAQUIM COSTA ”

Presidente: aníbal Júlio maurício soares Ribeiro (Presidente da maG);
Vogais: João Paulo Ramalho marreiros (Representante da cRa);
 Bruno alexandre Gonçalves neves (Representante da cRa);
 Bruno alexandre cortes Banha (Representante da DIR);
 Filipa sequeira soares albergaria (Representante da DIR).

PRÉMIO “MARINhEIRO ARTILhEIRO ANTÓNIO FERREIRA”:

Por inexistência de qualquer candidatura, não foi constituído o júri.

 761
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVIII, julho-dezembro 2017, p. 761





REVISTAS

- combatente
- IDn
- Jornal do exército
- mais alto
-  Revista signal - aFcea  

Internacional
- Revista da armada
- Revista de artilharia
- Revista de marinha
- Revista marítima Brasileira
- Revista militar
-  Zacatraz – ass. antigos alunos
do colégio militar

BOLETINS

- 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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