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Texto: Dr. Rui Raposo

São tidas como actividades importantes no sector marítimo-portuário,
designadamente as seguintes: transportes marítimos, náutica de recreio,
portos, terminais, marinas, construção
e reparação naval, comércio, turismo,
pesca, fabricação de materiais e
equipamentos para os navios, fiscalização económica, policiamento marítimo, monitorização da poluição, educação e formação profissional e
investigação científica.
Para que tudo isto funcione de
maneira harmonizada é fundamental
que as estruturas do Estado, em cada
momento, estejam adequadas para
responder às necessidades de coordenação e regulação do sector.

de navios, de pessoas e de cargas
· Recolha e tratamento de resíduos
Vejamos como as estruturas do Estado
se têm modificado.
Até ao 25 de Abril de 1974, todas as
competências relacionadas com a
segurança, incluindo a segurança
marítima estiveram concentradas no
então Ministério da Marinha, através de
várias figuras:
· Patrão-Mor, séc. XVII
· Inspector do Arsenal de Marinha
séc. XVIII
· Intendente da Marinha, até início
séc. XIX

Abordemos a parte da segurança relacionada com as
actividades do sector e vejamos como o Estado se tem
organizado para dar resposta às
suas obrigações de regulação
e coordenação. Sabendo-se
que:

· Ajudas à navegação
· Preservação do meio marinho
· Poluição marítima
· Busca e salvamento
· Fiscalização e policiamento

· Segurança da construção e
manutenção dos navios e dos
equipamentos
· Formação e certificação do
Pessoal do Mar
· Controlo pelo Estado de Bandeira
· Controlo pelo Estado do Porto
A Segurança Portuária tem a ver
com:
· As estruturas Portuárias
· A entrada, permanência e saída
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Posteriormente a DGEN e a DGPM
fundiram-se na Direcção Geral do
Pessoal do Mar e dos Estudos Náuticos
(DGPMEN) que, mais tarde, veio a ser
fundida com a DGMC dando origem à
Direcção Geral de Navegação e
Transportes Marítimos (DGNTM).
Na continuação do esforço de fusão
de entidades ligadas ao sector, para
concentrar os serviços com o objectivo
de obter sinergias que os tornassem
mais eficazes, fundiram-se a DGNTM
com a Direcção Geral de Portos (DGP)
e a Inspecção Geral de Navios (IGN),
dando origem à Direcção Geral de
Portos Navegação e Transportes Marítimos (DGPNTM).
Para completar esta concentração e agilizar o funcionamento
dos serviços, através de uma
maior autonomia de gestão foi
criada, em 1998, uma nova entidade - o Instituto Marítimo
Portuário (IMP), no qual se integraram também parte das competências do então existente
Instituto Nacional de Pilotagem
dos Portos (INPP) e do Instituto do
Trabalho Portuário (ITP).

A Segurança da Navegação
compreende:

A Segurança Marítima compreende:

ções são claras em ralação às
competências que lhes foram atribuídas.

· Capitão do Porto, desde 1808
A partir do 25 de Abri, os assuntos
relacionados com a segurança da
navegação ficaram sob tutela da Armada e os assuntos de segurança
marítima, eminentemente civis, passaram para a tutela de entidades civis
tutelados pelo Ministério do Equipamento Social e Ambiente e Secretaria
de Estado da Marinha Mercante (DL
293/74, de 15 de Maio).
Criaram-se na altura a Direcção Geral
dos Estudos Náuticos (DGEN) a
Direcção Geral do Pessoal do Mar
(DGPM) e a Direcção Geral de Marinha
do Comércio (DGMC) cujas designa-

Em 2002, para clarificar melhor
as competências das várias
entidades com responsabilidades no sector, o governo de
então, fez publicar em 2 de
Março um o pacote legislativo que,
pela sua importância, teve honras de
ser impresso, pela Imprensa Nacional,
em papel azul:
· DL 43/2002 cria o Sistema de
Autoridade Marítima (SAM)
· DL 44/2002 cria a Direcção Geral
da Autoridade Marítima (DGAM)
· DL 45/2002 contra-ordenações
(Autoridade Marítima Nacional)
· DL 46/2002 cria a figura do
“Harbour Master”
· DL 47/2002 altera competências
do IMP
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· DL 48/2002 pilotagem nos portosregime jurídico
· DL 49/2002 contra-ordenações
(Autoridades Portuárias)
A publicação deste pacote legislativo, não veio clarificar totalmente a
atribuição de competências, porque
continuaram atribuídas a várias entidades responsabilidades sobre a
mesma matéria, conforme se pode
verificar no quadro abaixo.

e racional aproveitamento...”
Por outro lado, em Novembro de
2002, foi criado o Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos (IPTM), cujo
desenho organizacional se provou ser
completamente desadequado.

Em 17 de Janeiro através do DecretoLei 7/2012 (artº 34, número 3) é extinto
o “Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, I. P., sendo as suas atribuições
no domínio:
i) Da definição de orientações
estratégicas para as vertentes dos
transportes marítimos, navegabilidade, segurança marítima e
portuária, náutica de recreio e de
ensino e formação no sector
marítimo-portuário e pescas inte-

Ao fundir-se o IMP com o Instituto
Portuário do Norte (IPN), o Instituto
Portuário do Centro (IPC), o Instituto
Portuário do Sul (IPS) e o Instituto de
Navegabilidade do Douro (IND), o IPTM

Enti dades
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Por outro lado um dos diplomas nunca
chegou a ser implementado, embora
se reconhecesse a sua oportunidade e
importância - o DL 46/2002 sobre o
“Harbour Master”, cuja publicação e
objectivo eram muito claros:
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...espera-se que a aplicação deste diploma venha a representar um passo
seguro na eliminação de alguns
condicionalismos e constrangimentos
actuais.
Pretende-se também, que a eliminação de áreas de sobreposição funcional venha a permitir um mais correcto

X
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passou a ter competências de gestão
nos portos de Viana do Castelo, Figueira
da Foz, Faro/Portimão e no Instituto de
Navegabilidade do Douro.
Como foi possível pensar-se que seria
possível uma entidade reguladora
nacional, ter competências reguladoras nos portos que ela própria geria? Ou
seja, uma entidade reguladora que se
regulava a si própria!
Esta má solução obrigou a que fossem
tomadas medidas para corrigir este
erro de concentração de competências extravagantes no IPTM e, provavelmente, está na origem da decisão
do actual governo de dispersar as suas
competências por várias entidades.

“O presente diploma culmina um
processo de reflexão e estudo...aponta
como linha de orientação ...um modelo
de responsabilidade integrada compaginável com a figura, adoptada com
sucesso em alguns portos europeus, do
Harbour Master...

X
X
X

Em 29 de Dezembro de 2011, através
do Decreto-Lei 126-C (artº 23º), passou
do IPTM para o Instituto da Mobilidade
e dos Transportes, I. P., a competência
para …”supervisionar e regular a
actividade económica do sector dos
portos comerciais e transportes
marítimos…”,
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gradas na Direcção-Geral de
Política do Mar;
ii) Da regulamentação, supervisão
e fiscalização do sector marítimoportuário e da náutica de recreio
integradas na Direcção -Geral de
Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos;
iii) Dos projectos de investigação,
desenvolvimento e inovação integradas no Instituto Português do
Mar e da Atmosfera, I. P.;
iv) De supervisão e regulação da
actividade económica dos portos
comerciais e dos transportes marítimos, bem como da navegação da
via navegável do Douro, integradas
no Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I. P., do Ministério da
Economia e do Emprego;”
Em 31 de Janeiro (Decreto Regulamentar 17/2012) é publicada a lei orgânica da Direcção Geral de Politica do
Mar (DGPM) e em 29 de Fevereiro é
publicada a lei orgânica da Direcção
Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM).
No momento em que estou a escrever
este artigo ainda não foi publicada a
portaria que irá regulamentar a actividade da DGRM. Por isso, ainda estamos
a atravessar uma fase de incertezas e
de expectativa em relação ao modo
como estas novas estruturas irão
funcionar.
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quem ache que os resultados da
sua governação devem ser
apreciados no final da legislatura e quem esteja desesperado por achar que já passou
tempo de mais sem se sentirem
os resultados de medidas positivas para o sector.

Sabemos que as mudanças estruturais levam tempo para serem
implementadas, que os resultados nem
sempre podem ser avaliados no curto
prazo e, como em todas as situações,
há quem ache que este novo modelo
é mais adequado para o sector e quem
ache que é totalmente desadequado.
O actual governo está a fazer um
ano que governa o país e também há

Eu, por mim, vou continuando
a ouvir falar do mar como
desígnio nacional, sem perceber
bem o que isso quer dizer, mas
percebendo que a frota de
bandeira portuguesa está ridiculamente pequena e que os
postos de trabalho a bordo dos navios
estão reduzidos a números insignificantes.
Tenho assistido a várias conferências,
seminários e outros eventos do género
em que nos são transmitidas grandes
doses de optimismo em projectos de
grande futuro nas actividades relacionadas com o mar. Quando acabam
estes encontros costumo fazer men-

STCW 10

Emendas de Manila
Versão Comentada
O Sincomar levou a efeito no passado
dia 12 de Abril nas suas instalações, o
lançamento do livro “STCW 10” Emendas de Manila - Versão Comentada. Contou com a presença de
bastantes convidados, sócios e amigos
deste Sindicato. Foi efectuaa uma
grande distrubuição deste livro.
Ainda se encontram disponíveis
exemplares para distribuir de forma
gratuita. Poderão ser levantados nas
nossas instalações, ou podem ser
requisitados para ser enviado pelo
correio com o pagamento dos
respectivos portes.
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talmente um resumo das intervenções
e noto que nunca são abordados temas
relacionados nem com os marítimos
nem com os navios.
Será que estão a pensar realizar
todos esses projectos a nado? 
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Texto: Cmte. Helder Almeida

NAVIOS DE PASSAGEIROS
ambição desmedida pode dar em
tragédia
Pretendo fazer uma abordagem
“light” à problemática do abandono
de navios de passageiros, sem outras
pretensões para além de permanecer
no coro dos que pensam que se está a
exagerar no que respeita à dimensão/
lotação de construções a partir da
década de 2000, inclusive.
Os factos:
· Navio: ano de entrada ao
serviço, 2004; 345m comprimento;
17 decks totalizando 72m altura; 15
restaurantes e bares; 5 piscinas;
1 casino; 1 salão de festas; 1
teatro para 1100 lugares; 1
planetário; 2650 passageiros e
1450 tripulantes, totalizando
4070 pessoas!

respectivos locais, com os coletes
de salvação vestidos (O C.
Concórdia demorou cerca de 5
horas a ser abandonado, desde
que foi dada a ordem pelo
comandante)
Pontos a destacar para a “construção” do meu cenário de abandono
do navio em condições desvaforaveis:
· Abalroamento longe de terra,
com alagamento que eventualmente não permita a sobrevivência do navio, havendo a
possibilidade de um afundamento
relativamente rápido.

· Navio: ano, 2008; 339m; 18
decks; 4370 pass. e 1360 trip.,
totalizando 5730 pessoas!
· Navio: ano, 2009; 360m; 16
decks; 5400 pass. e 2164 trip.,
somando 7564 almas a bordo!
· Navio: ano 2012; 333m; 18
decks, sendo 14 para pass.; 25
elevadores; Teatro para 1603
pessoas; 4345 pass. e 1370 trip.,
somando 5715 pessoas!
· Muitos outros exemplos haveria.
A convenção SOLAS estabelece ,
entre outras normas:
· Os locais de reunião para
abandono devem situar-se próximo do local de embarque.
· Esses locais devem ser “prontamente” acessíveis a partir dos
camarotes e “work areas”.
· Todos os meios de abandono
para o total de pessoas a bordo,
com toda a sua lotação e equipamento, devem ser capazes de
ser arreados na água dentro de um
período de 30 minutos contados
desde que é dado o sinal, com
todas as pessoas já reunidas nos

· Abandono em situação de temporal, com o navio a sofrer fortes
balanços transversais, mesmo que
sem grande inclinação devida ao
acidente propriamente dito, podendo baleeiras partir-se contra o
costado enquanto são arreadas
cheias de gente.
Considerando que o navio não
apresentará falhas técnicas de relevo,
como decorrerá o abandono de um
navio com 4000, 5000, 6000, 7000, 8000
pessoas a bordo? não é difícil imaginar
centenas de passageiros dispersos por
piscinas, solários, lojas, casinos, teatro,
salões de festas; longe e, o que é mais
preocupante, com difícil acesso aos
locais de reunião e abandono,
sem elevadores a funcionar,
portas que se não abrem, etc.
etc…há passagens, saídas de
emergência? há, mas tudo está
organizado para funcionar na
vertical, se funcionar em caso de
abalroamento, encalhe, incêndio, havendo a considerar sobretudo o pânico inevitável de
tripulantes, passageiros.
O resto deixo à imaginação de
quem tiver a paciência de ler os
meus “pessimismos(?)”

· Incêndio de grandes proporções não dominado, a meia-nau.
· Falta de familiarização da tripulação com o navio, e até deficiente comunicação na língua dos
passageiros de várias nacionalidades, de tripulações excessivamente “voláteis”: não é rara a
rendição de uma centena ou mais
de tripulantes num porto, mesmos
que cumpram com o estabelecido
para exercícios antes da saída.
· Grande quantidade de nacionalidades diferentes dos tripulantes
(cheguei a verificar 42 nacionalidades num único navio; é fácil
dizer-se que todos falam aceitavelmente uma língua comum. A
realidade é outra).

Agora, depois do “affaire”
Costa Concórdia, a IMO, União
Europeia e outros já começaram a
imaginar alterações, novas regras…
será mesmo necessário? Melhoras de
ordem técnica/operacional são
sempre bem vindas. Até parece que
este acidente é um bom exemplo…
Mas não será a hora de limitar o
número de almas num “BECO SEM
SAÍDA”? tudo leva a crer que não.
Como em tudo na vida a ambição
humana não tem limites.
Só desejo que os meus temores se
não concretizem e sobretudo “muito
boa sorte” para os milhares de criaturas que continuam a meter-se nesses
“excessivamente grandes hotéis de
luxo flutuantes com hélice”. 
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Texto: Cmte. Ferreira da Silva

Uma Palavra
A importância da fiscalização
aérea, sobre os espaços marítimos de
cada estado, é um factor cada vez
mais urgente a instituir ou desenvolver
A França, com a sua frota de Falcons
5º da Marinha, tem sido a nação que
mais proveito tem obtido por via dessa
acção. E por consequência os oceanos. Quer pelas pesadas multas que

mais eficazes provas para a determinação dos juízes.
As unidades navais de fiscalização e
vigilância marítima, quer pela sua
maior lentidão quer pelo seu posicionamento de superfície, têm muito
maior dificuldade não só em alcançar
os infractores como em obter provas
tão conclusivas da poluição efectuada, para futuro efeitos de julgamento.

NOTÍCIAS
LIMPEZA E REMOÇÃO DE
DESTROÇOS
Os acidentes havidos com os navios
não só podem causar grandes estragos no ambiente marinho como a
limpeza dos seus destroços tem
igualmente elevados custos.
tem aplicado aos navios infractores
que poluem as suas águas, quer pelo
facto de os responsáveis pelos navios
que por elas cruzem terem aumentado
as precauções contra a poluição das
águas francesas, sabendo quanto de
inconveniente sofrerão, se suas
infracções forem captadas pelas
vigias (provas) fotográficas desses
aviões sobre os navios.
Esta acção tem levado a que as
áreas do Mar do Norte e da Mancha
tenham, apesar de ser as mais frequentadas em todo o mundo pela
navegação marítima, sido das menos
poluídas – em especial por infracções
voluntárias – nos últimos anos
Quer pelo elevado número de navios
que actualmente cruzam as águas
europeias, quer pela velocidade dos
mesmos, a fiscalização aérea, em
especial em vastas áreas do domínio
marítimo, é a mais eficaz, a de menores
custos e a que mais retrai os prevaricadores.
Os modernos sistemas de “fotografar” os infractores (captando vastas
áreas da superfície dos mares), que
presentemente equipam aqueles
aviões, têm produzido as melhores e
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O encalhe do “RENA” na Austrália,
em Outubro de 2011, já custou, até

As autoridades daquele país já
receberam do armador do navio
cerca de 30 milhões de dólares para
compensação daqueles custos.
(New Zeland Maritime News)

O ÚLTIMO NAVIO VERDE DA
“ROLLS-ROYCE”
O grupo NordLines, da Noruega,
apresentou recentemente a última
palavra dum navio protector do meio
ambiente, encomendado pelo armador EDSVAAG. Esta nova unidade é
considerada, presentemente, a construção mais verde e económica para
a navegação marítima.
Desde o projecto até à propulsão,
este navio do tipo NVC401LNG será o
mais económico e mais eficaz no mar.
Com o motor a gás natural, um
sistema Promas que engloba o equipamento do governo e o hélice, um
novo bolbo mais aerodinâmico contra
as vagas e um circuito eléctrico
“híbrido” são o conjunto de elementos
pensados para que o navio possa
responder às regras do meio ambiente
e às exigências de flexibilidade do
armador.
Dois destes navios estão em
construção em estaleiros noruegueses
esperando-se que outros estaleiros
recebam encomendas similares ao
projecto “Rolls-Royce”.

finais de Maio de 2012, cerca de 82
milhões de dólares nos trabalhos de
limpeza e remoção dos seus destroços.
O governo da Nova Zelândia
apresentou aquele primeiro resultado
provisório dos gastos tidos com a
limpeza das suas águas ao norte
daquelas ilhas, consequente do encalhe daquele navio porta contentores. O
navio acabou por se quebrar, derramar
muito combustível, e a remoção de seus
destroços tem sido dificultada pelas
condições de tempo e do local, não
tendo até à data ainda sido dadas por
terminadas estas operações.

(Merchant Ships of Roll-Royce)
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ACIDENTE NA PLATAFORMA
“DEEPWATER HORIZON”
LEVA BP A ACORDO AMIGAVEL
PARA PAGAR INDEMNIZAÇÕES

A referida plataforma tinha o gás
natural como principal produto a
extrair e naquela data sofreu uma
perigosa fuga obrigando os seus 238
ocupantes a se refugiarem na Escócia.

Os advogados da petrolífera BP
acordaram, em Março passado, com
as entidades afectadas pelo desastre
daquela plataforma, no pagamento
total de 7,8 mil milhões de dólares.

Por precaução toda a energia
eléctrica foi cortada de modo a evitar
algo similar ao ocorrido na plataforma
“Deepwater Horizon”, no Golfo do
México em 2010.

O acordo agora concluído inclui
essencialmente empresas pesqueiras
que foram afectadas pala vasta maré

A seu lado ficou uma chama a
“queimar” gás e alguns navios de combate a incêndios continuam próximos,
vigilantes, face a alguma possível
explosão.
Nos meses que se seguiram tem-se
notado alguns derrames de
hidrocarbonetos ligeiros, nas
águas próximas, que se têm dispersado facilmente sem que representem contaminação grave
das águas.

negra que o acidente causou, ao
longo da costa do estado da Luisiana.
O desastre ocorreu em 20 de Abril
de 2010 (originou 11 mortos e 17 feridos) quando a “Deepwater Horizon”
procedia a exploração submarina e se
deu uma explosão nas suas instalações
tornando o combate ao derrame, dai
resultante, de difícil solução.
Note-se que aquela verba se vai juntar aos 6 mil milhões de dólares já pagos pelas acções imediatas de
combate e contenção do petróleo
derramado, assim como pela limpeza
de centenas de quilómetros de costas
afectadas.
Este acordo não termina com os
processos de pedido de indemnizações feitos à empresa proprietária
da plataforma (Transocean) e ao grupo
operacional Hallissurton o qual tentou
de pronto conter o derrame do poço
destruído, por via duma primeira
cofragem do fundo, mas sem sucesso.
(Maritime News)

AS PLATAFORMAS OFFSHORE
CONTINUAM A PREOCUPAR
O MEIO MARINHO
Desde Abril passado que a plataforma EGIN, situada no Mar do Norte, a
cerca de 150 milhas a leste de
Aberdeen, continua fruto das preocupações dos responsáveis pela
segurança de protecção do meio
marinho naquele Mar.

Os peritos admitem que a fuga
de gás é proveniente dum antigo
poço desafectado há mais de um
ano e situado a cerca de 4.000
metros de profundidade. Pelo que
consideram muito difícil a sua vedação
e essas operações devem durar cerca
de seis meses – assim a fuga só deve
ser vedada entre Setembro e Outubro
– pelo que foi constituída uma zona de
segurança, vedada à navegação, com
um raio de 2 milhas em redor do local
da plataforma.

EU – A DIRECTIVA “ENXOFRE”
DIFICIL DE CONCLUSÃO
A directiva “ENXOFRE” que o Conselho de Ministros Europeus tem
procurado aprovar, não é mais do que
a transposição para o direito comunitário do que sobre a matéria foi
aprovado no Anexo VI da Convenção
MARPOL.
Nesse anexo ficou acordado reduzir
as taxas de emissão de enxofre a 0,1 %,
a partir de Janeiro de 2015, e a 0,5%
em 2020, nas áreas especificadas pela
designação SECA (Sulfur Emission
Control Área).

SINCOMAR

As referidas áreas correspondem ao
Mar Báltico, Mar do Norte e Canal da
Mancha.
Os armadores europeus, especialmente os possuidores de ferries a
actuar naquelas águas, têm-se mostrado reticentes nessa aprovação
considerando que tal levará a uma
catástrofe económica a curto tempo,
na actual situação de crise em que a
Europa se encontra.
Tal directiva irá obrigá-los a utilizar
combustível isento de enxofre o qual
se estima ser de custo 40% superior ao
actual preço dos combustíveis usados.
De momento ainda não se encontrou qualquer alternativa técnica para
o problema pelo que se procura que a
directiva a aprovar conceda as
mesmas condições de excepção de
cumprimento aos armadores até este
alcançarem uma solução técnica para
o problema.

AS INDEMNIZAÇÕES PELA
POLUIÇÃO DO “ERIKA”
12 ANOS DEPOIS POR RESOLVER
A grande batalha jurídica que se
sucedeu ao desastre do “ERIKA”,
continua sem conclusão final.
O pagamento das indemnizações
pedidas pelas colectividades e associações da costa oeste de França, que
foram gravemente atingidas pela
poluição daquele petroleiro, continua
sem desfecho jurídico após 12 anos de
pugnas pelos tribunais de França.
A maior responsabilidade do desastre atribuída à empresa TOTAL tem
sido difícil de condenação, pois o

estado francês não tem conseguido
obter mais do que os 200 milhões de
Euros que aquela empresa gastou na
limpeza das costas atingidas pelo
derrame do petróleo.
O último tribunal consultado sobre o
caso teve dificuldades em coordenar
o direito marítimo e o direito penal
francês com os tratados internacionais
que a França ratificou, pois a TOTAL
defende a aplicação do direito
internacional.
Está prevista uma sentença definitiva
no próximo dia 25 de Setembro.
(Mer et Marine France)
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Na verdade os responsáveis pelo
nosso Plano Mar Limpo têm procurado
satisfazer essa importância com a
realização de vários exercícios nas
águas portuguesas, em especial nas
portuárias, como ainda recentemente
se fez ao largo do porto de Sesimbra e
praias vizinhas. Designado por “Xávega
2012” decorreu durante os passados
dias 8 e 9 de Maio.

URGENTE PARA PORTUGAL

Contudo consideramos de urgente
importância para o nosso país que
deles se dê largo conhecimento das
suas conclusões, em especial nas falhas
notadas e carências de meios.
Divulgação essa que deve ser feita
obviamente a todos os responsáveis
pela segurança dos portos mas igualmente aos armadores, transportadores, empresas petrolíferas, organismos de formação de pessoal
marítimo, bombeiros e forças policiais.

Já temos por várias vezes, aqui feito
nota, chamado atenção o quanto é de

STCW 10

Lançamento
público
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importante os exercícios de combate
à poluição.

Será por via duma boa divulgação
de tais exercícios que se poderá ter
equipamentos mais eficientes e
pessoal cada vez melhor e mais
conhecedor dum futuro problema que
possa enfrentar. 

9
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A INDÚSTRIA DOS
TRANSPORTES MARÍTIMOS
EM MOMENT
O DE BALANÇO
OMENTO
Texto: Cmte Joaquim Coelho

Um ano passado sobre a tomada de
posse do Governo saído das eleições
de 5 de Junho é, também, hora de
balanço para a indústria dos transportes
marítimos.
Começa-se assim por recordar que,
logo na Composição do Governo se
indicia a sua repartição entre o
Ministério da Economia e do Emprego
(MEE) e o Ministério da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território (MAMAOT) mas com claro
pendor para este e, mais
objectivamente, para a sua
Secretaria de Estado do Mar à
qual foram atribuídas, entre
outras, as competências relativas à Escola Náutica Infante D.
Henrique (se bem que em conjunto com o MEE e o Ministério
da Educação e Ciência) e à
Comissão Técnica do Registo
Internacional de Navios do
Mar
Seguiu-se o Programa do
Governo, mas também nele e
nos seus capítulos pertinentes,
especialmente onde se propõe a elaboração de um Plano
Estratégico para os Transportes, não existe uma única palavra para
os transportes marítimos; estes, apenas
se vislumbram, implícitos, em algumas
intervenções a que se propõe o Governo que têm por referência genérica
o mar.
Foi, pois, surpreendente, a afirmação
de que “o Governo pretende retomar
e desenvolver a actividade da Marinha
Mercante em Portugal e quer promover um regime aligeirado para o registo
destes navios” proferida na Assembleia
da República pela Ministra do Ambiente
e do Mar, aquando da sua primeira
audição na respectiva Comissão, um
mês passado sobre a apresentação do
Programa do Governo.
Com um misto de expectativa e
curiosidade foi-se acompanhando a
sucessiva publicação das leis orgânicas
dos novos Ministérios e vendo, progressivamente precisadas as arrumações implícitas na composição do
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Governo e as alterações entretanto
anunciadas no Plano de Redução e
Melhoria da Administração Central
(PREMAC) onde, entre as muitas extinções ou fusões de organismos, constava
a extinção do Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos (IPTM).
Surgiram as primeiras preocupações
quando foi formalmente aprovada a
extinção do IPTM e se constatou a
repartição das suas competências pelo
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (MEE), pela Direcção-Geral da

suas diversas vertentes ...”
Esta foi, naturalmente, uma notícia
recebida com contida satisfação
sabendo-se quão crítico tem sido o
sector dos transportes marítimos para
com a Estratégia publicada em Dezembro de 2006, fundamentadamente
por não a ver evoluir para a pretendida
política integrada e abrangente na
governação de todos os assuntos do mar
não obstante, para a sua implementação, ter sido criada em Março de 2007
uma Comissão Intermi-nisterial
que se quedou na criação do
Fórum Permanente para os
Assuntos do Mar, em Maio do
mesmo ano, sem qualquer plano
de acção visível.
À margem, sabe-se que a
Estratégia Nacional para o Mar,
actualmente já em processo de
actualização, consagrará “uma
linha de acção a longo prazo,
com objectivos e metas bem
definidos e alcançáveis”, precisamente uma das grandes
falhas apontadas na anterior
versão.

Política do Mar e pela Direcção–Geral
de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos (ambas do
MAMAOT): temeu-se pela dispersão dos
serviços e das competências que
tinham levado tantos anos a centralizar
e receou-se que, por tal facto, se retornasse aos entraves e às disfunções que
o sector vivera no passado.
Ainda hoje não se desvaneceram
totalmente aquelas preocupações: o
IPTM continua a funcionar, sinal de que
as arrumações não estão ultimadas e a
eficácia do novo modelo ainda está
por testar.
Progressivamente, foi-se confirmando
o relevo especial dado ao mar na
organização do MAMAOT, e isso é
particularmente evidente quando, em
termos programáticos, assume a missão
de “desenvolver, avaliar e actualizar a
Estratégia Nacional para o Mar, elaborar
e propor a política nacional do mar nas

Sabe-se, também, que entre
as várias medidas anunciadas pelo
MAMAOT consta a já anteriormente
referida: reforçar a frota sob pavilhão
nacional, através da sua promoção e
simplificação administrativa do registo
juntamente com o desenvolvimento
geral do sector e a manutenção de
elevados padrões de qualidade”.
Registaram-se as palavras, esperamse os actos.
O sector ainda tem bem presente
que, há uma década, aguarda pelas
medidas positivas para o desenvolvimento sustentável das actividade
marítimas e criação de emprego no
sector, prometidas pelos sucessivos
Governos e que, entretanto:
- a frota de Registo Nacional,
sempre declinando, acaba de
atingir a sua expressão mais baixa
de sempre;
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- e que Portugal está no grupo
dos três únicos Estados – Membros da União Europeia que ainda
não adoptaram as medidas
previstas nas conhecidas “State
Aid Guidelines”.
Enquanto isto, o mar e os transportes marítimos têm passado
despercebidos na vastíssima
missão atribuída ao Ministério da
Economia e do Emprego (MEE) onde
de forma pouco esclarecedora se
contém a “concepção, execução
e avaliação da política de
transportes”.
É necessário entrar no Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, I.P.,
resultante da reestruturação do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., para encontrar
nas suas atribuições, a “supervisão e

regulação da actividade económica
dos portos comerciais e dos transportes marítimos”.
Este apagamento, porém, não vai
subsistir por muito tempo porque,
entretanto, haverá que corresponder
às imposições da “troika” que está a
prestar apoio financeiro a Portugal
(FMI/BCE/CE) e, designadamente, às
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janela única logística.
· Rever a estrutura legal que
governa o trabalho portuário
para a tornar mais flexível,
nomeadamente estreitando a
definição daquilo que constitui
trabalho portuário, aproximando
a sua estrutura legal às disposições do Código do Trabalho”.

que se recordam:
· Definir uma estratégia para integrar os portos no conjunto do sistema
logístico e do transporte. Especificar
objectivos, alcance e prioridades
da estratégia e a ligação com o
Plano Estratégico de conjunto para o Sector dos
Transportes.

A reforma do sistema portuário
está, pois e agora, no topo das
prioridades das reformas estruturais e alarga-se á revisão do
regime do trabalho do sector
portuário.
Se a primeira destas questões não é
nada consensual e há multiplas manifestações públicas que o atestam, já a
segunda, em momento nada oportuno,
vai reacender a forte contestação

· Desenvolver uma estrutura legal para facilitar
a implementação da
estratégia e para melhorar o modelo de administração do sistema portuário. Definir, especialmente, as medidas necessárias para assegurar
a separação da actividade reguladora, da
gestão dos portos e das actividades
comerciais.
· Especificar, num relatório, os
objectivos, os instrumentos e os
ganhos estimados de eficiência de
iniciativas tais como a interconexão entre a CP Cargo e a ExPort, a janela única portuária e a

sindical no passado recente sempre
assumida o que, aliás, já foi ensaiado
no passado dia 21 de Junho quando os
estivadores de toda a Europa se
reuniram em Nantes no “International
Dockworkers Council”.
Adivinham-se e avizinham-se, pois,
novas atribulações também para os
armadores nacionais, que se juntarão
às que já hoje vem enfrentando
motivadas pela crise instalada a nível
mundial. 
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O CÃO

E

EU

Texto: Cmte Amadeu Albuquerque

Já levo um monte de anos em navios,
mais particularmente em navios de
passageiros. Muitas vezes penso para
comigo que, provavelmente, já nada
me surpreende. Mas a minha arrogância só dura até á proxima experiência, que normalmente nem demora
muito a aparecer...

jaula. Não digo os nomes, não digo, não
digo. Grandes tempos, aqueles.
Falando de animais, também recordo
um dia em que embarcámos, em
Lourenço Marques, um burro. Fazia parte

Se eu fosse um escritor de talento,
agora seria o momento em que me
viria á cabeça uma qualquer frase
profunda acerca da imprevisibilidade
da vida humana e da necessidade de
nunca desistir de viver novas experiências. Infelizmente, as minhas limitadas possibilidades nem sequer são
suficientes para escrever “imprevisibilidade” logo á primeira...
Bem, vamos lá. Toda esta introdução
serve para explicar que vivi uma
experiência nova, envolvento um cão,
claro...

Recordo que no Pátria e no Império,
navios onde comecei a minha caminhada por estes mares, havia um
canil. Os passageiros que queriam trazer os cães, declaravam tal intenção e
os cães seguiam ao cuidado do pessoal
de convès, dentro das respectivas
jaulas. Não me lembro de haver jaulas
para gatos, mas provavelmente havia.
Já agora, a talhe de foice, lembro-me
de um determinado dia em que, como
resultado de uma celebração mais
entusiasta, fomos descobrir o Imediato
dentro de uma jaula, a ladrar para o
Primeiro Piloto, que estava noutra
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de um circo e era “sábio” quer dizer, o
tratador perguntava quantos eram dois
mais dois e o burro zurrava quatro vezes
e coisas assim. O animal
estava bem treinado e
bem tratado, o dono tinha
um óbvio carinho pelo
burro (que parecia ser um
amigo e confidente, para
além de ganha pão). O
burro foi despachado para
a zona do canil, perto da
chaminé. Infelizmente, o
animal deve ter comido
alguma coisa enquanto
aguardava embarque e
ficou doente. Falou-se do
trigo que estava no chão
e do químico usado para o
proteger durante a viagem, mas acho que ninguém sabia ao certo.
Mais uns dias e o burro estava cada
vez pior. O pobre do dono passava os
dias á cabeceira do amigo, só saía
umas horas de noite, para dormir. Dava
pena, mas a coisa não tinha muita
solução. Até o médico de bordo foi
chamado, mas ele não sabia muito
acerca de burros de quatro patas. Um
dia, já depois da meia noite, o dono
foi dormir como de costume, para
voltar de manhã. Nesse período, o
burro morreu. O Contramestre e a
equipa de baldeação apareceram

cêdo, como sempre e descobriram o
pobre do animal. Infelizmente, o
Contramestre não era muito sensível,
era um homem basicamente prático,
um burro era um burro e está tudo dito.
Está morto, há que enterrá-lo, no mar
como era uso e costume. Lá juntou a
equipa, pega tu ali que eu pego aqui,
um, dois, três, burro ao mar e começa
a baldeação, que já nos atrazamos
suficentemente e o Imediato vai-me
chagar a cabeça.
O dono do burro apareceu umas
horas depois. Onde está o burro? Ora,
morreu e foi ao mar...o homem ficou
desolado, sentou-se no chão e
lamentava que nem se tinha despedido. Era de cortar o coração. Claro
que a emoção durou uns minutos, até
que algum dos pilotos se lembrou de
que tinhamos que fazer um aviso á
navegação, um burro flutuante era um
perigo. As piadas porcas acerca do
número de mastros da “embarcação”
comecaram a aparecer e, passada
uma hora, já só restava o desgosto do
tratador. O resto do pessoal já estava
pensando em outra coisa.
Mais uma vez caberia aqui uma
reflexão profunda de filosofia existencialista, do género “não somos nada,
pá...” mas já informei que sou mais do
tipo do tal Contramestre...
No entanto, não posso esquecer que
comecei este escrito com o título “O
cão e eu” e, aparentemente, nada do
que disse tem a ver com cão nenhum.
Por isso, para não defraudar o leitor,
cá vai a razão do título.
Embarcámos os passageiros no Rio
de Janeiro e saimos cerca das 1600.
Logo a seguir, exercício de emergência, apresentação dos artistas,
jantar e etc. Cerca das 2300, ao
arrumar um camarote, o camaroteiro
descobre um cão lá dentro...e agora?
Bom, chama o chefe de secção, que
chama o chefe de pavimento, que
chama o supervisor do serviço de
passageiros, que chama o Director de
Hotel, que chama o Médico e o
Imediato, que chama o Oficial de
Meio-ambiente e informa o Coman-
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dante. Ufa...devia ser meia noite
quando a coisa chegou “cá a cima”...
A brochura da companhia diz, preto
no branco, que não aceitamos animais
a bordo. Sim, mas este está aqui e
pronto! Toca a investigar o drama. Os
passageiros do camarote são chamados e a senhora declara que entrou
pelo portaló. Grande revelação...pelo
menos esclareceu que não tinha sido
tele-transportada...mostra o malinha
em que trouxe o cão, toda cheia de

florzinhas e decorações a condizer
com o tipo de mulher que anda a
passear o cão numa malinha...
A segurança falhou, obviamente.
Vai de rever as gravações das
câmaras de vigilância. É de caras, lá
está a senhora, uma das últimas
pessoas a embarcar, com a mala à
tiracolo. Não se vê o cão, que
provavelmente estava bem treinado
para não aparecer nos momentos mais
inoportunos (conheço algumas
pessoas que poderiam benefeciar

FESMAR
Federação de Sindicatos
dos Trabalhadores do
Mar

Filiados na:

com este tipo de treino...). Um Oficial
de Segurança em maus lençóis, a
caminho de casa e um cão a bordo!
Agora há que informar a Companhia,
avisar as autoridades sanitárias, isolar
o cão e mais o folclore usual. Falamos
com a dona do bicho, que imediatamente produz dois documentos. Um
certificado de garantia, passado pela
loja que lhe vendeu o cão, atestando
que é um cão de qualidade e não um
rafeiro qualquer (a brochura refere
“animais” e não faz distinção entre
animais de pedigree e os outros, mas
já sabemos que o pessoal de classe
alta acha sempre que tem direito a
tratamento diferenciado...) e um certificado do veterinário, garantindo que
o cão não tem nenhum problema, nem
tensão alta, nem diabetes, nem problemas de vesícula. Aparentemente,
está bastante melhor do que eu. Olha
que alívio...pelo menos o aspecto
legal está coberto.
Tiramos uma fotografia ao cachorro,
que é um caniche pequeno, de pêlo
branco encaracolado, com “cara” de
anúncio de comida para cão e giro que
se farta. As meninas da Recepção não
conseguem evitar um “Ooohh” de
ternurinha...tão fôfo!
Infelizmente, nada disto disfarça o
facto de que o cão não deveria estar
a bordo e pronto. Os supervisores,
superintendentes e génios em geral
começam logo a debitar instruções e
ordens e recomendações e recrimi-

SITEMAQ
Tel: 21 391 81 63
Fax: 21391 81 65
E-mail:
sitemaq@net.vodafone.pt

nações e regulamentos. Haja e-mail
que chegue! Tenho que passar umas
horas a rever aquilo tudo e a responder
o melhor que posso. Um dos supervisores, que aparentemente leu a
mensagem em diagonal, declara que
os cães-guia são autorizados.
Obrigado pela informação, mas
exatamente o que é que isso tem a
ver com o presente caso?
Chegamos a Salvador e lá vem a
Saúde e mais o pessoal do costume.
Onde está o cão, quem é o dono e etc.
No final, o cão está autorizado a ficar
a bordo. É um cão Brasileiro, tem livre
trânsito no território nacional! Bom, um
problema a menos.
Agora, o cão vive no camarote dos
donos. Não está autorizado a sair nem
a passear nás áreas públicas. Não há
problema nenhum, os donos têm uma
casa de banho (de cão, claro...) em
miniatura, aquilo é ultra-moderno, o
cachorro faz o que tiver que fazer e é
tudo convenientemente embalado e
depositado no lugar próprio. O sistema,
a bordo, é por vácuo. Não sei se estão
familiarizados, usa-se geralmente nos
navios porque não gasta muita água.
O usuário carrega num botãozinho e
tudo é engulido por sucção. O ruído é
meio esquisito, mas funciona bem, a
não ser quando as criancinhas
decidem deitar para lá uns bonecos,
ou um adulto já meio bebido experimenta com uma garrafa de cerveja
ou uma peça de roupa. Nas instalações
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da tripulação é comum ver um aviso
que diz, mais ou menos, assim “pode
atirar para aqui tudo, desde que tenha
engulido primeiro”. Esta conversa é
meio de mau-gosto, mas essencial para
explicar como funciona a higiene do
cão e, tambèm, para ajudar a atingir a
quota de duas mil palavras
que normalmente procuro
seguir.
Bom, o problema sanitário está resolvido a nível
legal, mas receamos que
haja passageiros que sejam alérgicos, ou tenham
medo (o tal “fôfo” tem os
dentes todos...) ou simplesmente não gostem de
conviver com o fiel amigo
dos outros. Ordens de
manter o cão no camarote
e, se o levarem para terra,
que seja no saco apropriado e transportado da
mesma maneira como
entrou. Difícil, porque o
cão nem sempre quer estar no escuro e
pode começar a ladrar ou, pior ainda,
a uivar. Acontece-me cada uma...o
melhor que podemos fazer, se houver
reparos acerca de ruídos desses é dizer
que, naquele camarote, vai um casal
com habitos sexuais meio estranhos,
paciênçia!
Continua a discutir-se se o cão
deveria ficar no camarote ou não. Bom,
para começo de conversa, já está no
camarote. Retirá-lo à dona é mais fácil
de dizer que de fazer. A senhora afia as
garras em defesa do bichinho, que nem
pensem em colocar o meu lindinho
longe de mim e no meio desses feiosos
dos tripulantes. Além disso, todos
sabem que há algumas culturas que até
comem cão ao pequeno almoço...
cruzes, credo! Está bem, não se enerve,
foi só uma ideia...
As piadas começam a aparecer por
todo o navio. Há alguns tripulantes que
já perguntam qual a raça do animal, se
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está gordinho e bem
tratado, se dava para
cinco pessoas e se o
paioleiro podia dispensar umas batatitas, além
de outras perguntas,
igualmente bem intencionadas. Parece que a
dona não estava assim
tão longe da verdade.
Outros tripulantes decidem ladrar uns para os
outros, em vez do tradicional “bom dia”, em
especial quando passam
pela frente do escritório
da segurança. O moral
está elevadíssimo, nada
como um episódio destes, para
alegrar as hostes.

“Ivanildo, têm aqui lugá, cara!”. Foi um
alívio.

Saimos de Salvador direitos a
Búzios. Era noite de gala, a minha
cabeça começou a encher-se de
pensamentos escuros. Imaginava se

Normalmente, damos a cada passageiro uma folha de comentários, onde
pode dizer o que quer sobre o navio,
dar sugestões, etc. Insisti
muito para que o cão
também tivesse uma mas,
como sempre, niguém liga
nada ao que eu digo.

O dia em Búzios correu bem, o
cachorro não quis ir de excursão.
Ladrou que já conhecia a cidadezinha
e que não havia nada de especial
para comer, nem nenhuma árvore
onde gostasse particularmente de
fazer o que os cães normalmente
fazem nas árvores. Em Santos foi mais
ou menos a mesma coisa, o cachorro
parecia mais virado para a vida a
bordo. Lá fora estão 32 graus e no
navio estão uns 24. Será disso?
Finalmente, regressamos ao Rio. Lá
vai o cão e a dona. A tripulação comenta que a senhora trata o cão bem
melhor do que trata o marido, mas
deve ser má-língua. Isso é lá possível!

Só posso dizer que, pela
minha parte, não posso
evitar alguma tristeza.
Foram embora há umas
duas horas e já tenho
saudades do bicho...tão
fôfo! 

a senhora teria uma mala especial, em
preto e branco, com rendinhas e se
iria aparecer, para a tradicional
fotografia, com o bicho a tiracolo.
Depois imaginava que
estava apresentando
os Oficiais e Principais
da Equipagem e, algures entre o Chef e o Médico, se ouvia um “béubéu” que acabava de
vez com o ambiente.
Fico nervoso só de
pensar nisso, mas não,
as coisas correm sem
precalços, nem a dona
nem o cão me dão a
honra de tirar uma fotografia com eles e o discurso da praxe só é interrompido pelos normais ruídos de criancinhas a chorar, adultos
a tossir, telemóveis a
tocar e chamamentos do género
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