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Prefácio
Neste número de março/abril da vossa revista fazemos foco, 

como habitualmente, no importante setor das pescas; impor-
tante pela sua relevância económica a par da sua expressão 
social.

De acordo com dados recolhidos junto da DOCAPESCA, 
o valor do pescado transacionado nas lotas do Continente 

atingiu o valor de 212,3 M€ em 2019, 3,3 % acima do ano anterior. A lota de Pe-
niche foi responsável por um valor de vendas de 31,9 M€, seguindo-se Sesimbra 
(29,4), Matosinhos (24,6), Aveiro (17,7) e Vª Real de Sto. António (14). As principais 
lotas em quantidade de pescado transacionado foram Sesimbra com 29.968 tons, 
Matosinhos (12866), Peniche (11744), Aveiro (10447) e Sines (7239); no computo ge-
ral, pescaram-se 112.600 tons, com um aumento de 12,7% face ao ano anterior. As 
espécies mais relevantes, em valor de vendas, foram o polvo, a sardinha, o carapau, o 
biqueirão e a cavala. Infelizmente, não dispomos de elementos recentes relativos aos 
Açores e Madeira, o que lamentamos.

Noutra vertente, os stocks de bacalhau e peixes afins do Atlântico Norte tem 
recuperado, o que tem permitido aos poucos arrastões que as quotas que nos foram 
atribuídas comportam fazer excelentes safras.

Na aquacultura os resultados pouco diferem dos anos anteriores; contudo uma nova 
dinâmica na ACUINOVA, em Mira, e o recente interesse do Grupo Pingo Doce e da 
SONAE por este subsetor perspetivam resultados interessantes a médio prazo.

As conservas, congelados e transformados de peixe tem exportado bastante e feito 
boa figura em diversas feiras internacionais, como a SEAFOOD, de Bruxelas. Pouco se 
ouve falar destas atividades, contudo, em conjunto, exportam mais do que todos os 
diversos tipos de vinho …

As embarcações de pesca, em número de cerca de 7.000, vão envelhecendo o que 
traz consigo problemas de baixa eficiência energética, poluição e segurança; por outro 
lado, a comunidade dos pescadores vai também envelhecendo, constatando-se que 
os jovens não são atraídos por esta profissão. Existe mesmo já falta de pescadores 
profissionais nalguns portos de pesca.

Faz assim sentido, em nossa opinião, um programa calendarizado de substituição 
da frota de pesca, articulado com a nossa indústria de construção naval, visando em-
barcações mais produtivas, eficientes e seguras, que pudessem com menos tripulantes 
atingir valores de pescado semelhantes; com uma maior produtividade, os pescadores 
poderiam ter salários mais atrativos. E já agora, um sistema de comercialização “mais 
amigo” dos pescadores e dos armadores, e não apenas dos intermediários…

Terminamos com uma notícia recente, que muito nos sensibiliza e nos honra: a 
atribuição do prémio NAVIGARE MARE à vossa revista, no âmbito dos prémios EXCE-
LLENS MARE 2020, que reconhecem a excelência e o mérito nas atividades do mar.

Já com a revista na gráfica fomos surpreendidos com a chegada do vírus 
COVIDIS-19; nos próximos números abordaremos certamente os seus efeitos nas 
diversas áreas da nossa “economia azul”.

Alexandre da Fonseca 
dir@revistademarinha.com  

Capa: Preparando as redes para a faina, no cais 
do porto de pesca de Peniche.

(foto: cortesia da Docapesca, a quem muito se 
agradece).
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Atualidade Nacional

A “missão 2020” da SAGRES 

No decurso da viagem a SAGRES cum-
prirá ainda missões científicas, a saber, o 
Projeto SAIL - Space Atmosphere Ocean 
Interactions in the marine boundary Layer 
que estuda à escala global as interações 
terra-atmosfera através da recolha de da-
dos do campo electroestático terrestre. 
Também terá lugar o Projeto GDP - Global 
Drifter Program, de boias derivantes, que 
tem como objetivo melhorar a previsão nu-
mérica e a monitorização dos oceanos e do 
clima através do lançamento de boias em 
diversos pontos do globo, as quais irão re-
gistar a temperatura superficial da água, as 
correntes marítimas, a pressão atmosférica 
e o vento. Este projeto insere-se no quadro 
da colaboração entre a Marinha Portuguesa 
e a National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration (NOAA) dos EUA. No âmbito de 
outro Projeto Científico, sob a designação de 
“Rota dos Microplásticos”, serão efetuadas 
diariamente recolhas de amostras de água 
as quais serão posteriormente analisadas 
no IH no sentido de avaliar a quantidade de 
microplásticos no meio marinho. Por último 
uma referência ao projeto CIRCUMTRACK 
que tem como objetivo compreender os 
motivos que levam alguns grandes animais 
migradores a convergirem para certos locais 
em determinadas fases das suas vidas. 

Trata-se de uma viagem multifacetada 
e pluridisciplinar que fará certamente desta 
missão da SAGRES uma viagem para mais 
tarde recordar. Aproveitamos para desejar 
ao Comandante Maurício Camilo e a toda a 
sua guarnição … mar bonançoso, ventos de 
feição e águas safas.

Eduardo de Almeida Faria 

No passado dia 5 de janeiro zarpou 
do estuário do Tejo para uma épica 
Volta ao Mundo o NRP SAGRES, 

sob o comando do CFrag. António Maurício 
Camilo. 

O navio esteve em estaleiro durante uma 
boa parte do ano de 2019, inicialmente na 
Naval Rocha e depois no Alfeite, em prepa-
ração para viagem, num exemplo de colabo-
ração entre a indústria nacional e a Marinha 
Portuguesa. A título de exemplo veja-se o 
caso da Aeromarine, empresa que não só 
procedeu ao fornecimento de equipamen-
tos, mas também ao desenho e layout da 
sua Instalação, forneceu a documentação 
técnica, procedeu à configuração e testes e 
levou a cabo ações de formação. Forneceu 
e instalou dois radares Banda X e uma giro-
bússola de fibra ótica de última geração do 
fabricante Northrop Grumman Sperry Mari-
ne, e uma Sonda-Odómetro Skipper, garan-
tindo uma segurança acrescida.

A viagem da SAGRES insere-se no âm-
bito das comemorações do 500º aniversário 
da 1ª Viagem de Circum-Navegação, plane-
jada e comandada pelo intrépido navegador 
português Fernão de Magalhães e concluída 
pelo espanhol Sebastião Elcano, em virtude 
da morte do primeiro na batalha de Mactan, 
em Cebu, nas Filipinas, a 27 de abril de 1521.

Esta viagem de circum-navegação foi 
precedida de uma apresentação pública 
que teve lugar na Sala Almada Negreiros, 
na Gare Marítima de Alcântara, no dia 12 de 
dezembro, a qual decorreu com particular 
brilho e interesse na presença dos Minis-
tros da Defesa e do Mar, respetivamente 
João Cravinho e Ricardo Serrão Santos, e 
do Chefe do Estado-Maior da Armada, Al-
mirante Mendes Calado, entre muitas outras 
individualidades, numa sala completamente 
lotada. A “Volta ao Mundo” terá uma dura-
ção de 371 dias durante os quais a SAGRES 
percorrerá 41.258 mi, visitará 19 países e 22 
portos estrangeiros e fará 6 passagens pelo 
equador, num total de cerca 6.800 horas de 
navegação, durante a qual percorrerá 70% 
da rota de Magalhães. No decurso desta via-
gem a guarnição é constituída por 13 oficiais, 
16 sargentos e 115 praças, entre os quais 
6 fuzileiros e 2 mergulhadores, tendo ainda 
capacidade para embarcar 63 cadetes, 51 
masculinos e 12 femininos. 

O navio irá passar por Tenerife e após do-
brar o Cabo Bojador aportará à Cidade da 
Praia, em Cabo Verde, após o que se dirigirá 
ao Rio de Janeiro. Visitará ainda as cidades 
de Montevideo, no Uruguai, e Buenos Aires, 
na Argentina, cruzando depois o Atlântico 
em direção à Cidade do Cabo. Após dobrar 

o Cabo da Boa Esperança o navio rumará 
ao Indico e visitará Maputo e Port Louis, 
nas Ilhas Maurícias, após o que se dirigirá 
ao estreito de Malaca, visitando Singapura. 
Navegará seguidamente pelo Mar de Java 
e aportará a Jacarta, dirigindo-se depois a 
Díli, em Timor-Leste. Seguir-se-ão as Filipi-
nas onde Fernão de Magalhães pereceu às 
mãos de Lapu-Lapu, hoje um herói nacional, 
visitando Cebu, e posteriormente Xangai, 
após o que rumará ao Japão. Durante a es-
tadia em Tóquio servirá de “Casa de Portu-
gal” na fase inicial dos Jogos Olímpicos que 
terão lugar nesta cidade em julho-agosto de 
2020.

Após a passagem pelo Japão a SAGRES 
iniciará a travessia do Pacifico, visitando su-
cessivamente Honolulu, no Havai, Papeete, 
na Polinésia Francesa, e Punta Arenas, no 
Chile, onde participará de 18 a 23 de outu-
bro nas Comemorações dos 500 Anos da 
Descoberta do Estreito de Magalhães.  Na 
companhia do SEBASTIÃO ELCANO, a SA-
GRES subirá a costa oeste da América do 
Sul passando por Valparaíso, no Chile, e 
Callao, no Perú, para depois se dirigir ao ca-
nal do Panamá, aportando a Cartagena das 
Índias, na Colômbia. A 9 de dezembro inicia-
rá a travessia do Atlântico estando previsto 
escalar a Ilha de S. Miguel após o que se fará 
ao Tejo onde deverá chegar a 10 de janei-
ro de 2021. Além de milhares de visitantes 
que irá receber a bordo, a SAGRES cumprirá 
também um vasto programa de representa-
ção que inclui diversos eventos de carácter 
cultural e económico promovidos pelos par-
ceiros da Marinha para além embarcar du-
rante trechos específicos da viagem alunos 
dos 2º e 3º ano da Escola Naval.
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XXVI jantar de aniversário da ANC
Ao longo de 2019 a ANC promoveu ain-

da a realização do seu Calendário Anual de 
Regatas, entre as quais se contaram:

• A regata de Solitários que contou a 
participação de 40 veleiros, o que terá cor-
respondido a cerca de 120 participantes;

• Sails of Lisbon. Regata ao pôr-do-sol, 
que não tendo congregado qualquer apoio, 
de entidades oficiais ou outras, reuniu 66 
veleiros, o que é um número muito expres-
sivo para um evento destas características, 
num total de aproximadamente 200 pes-
soas;

• Regata “Tertúlia Vélica” que contou 
com a participação de 32 veleiros;

• Campeonato de Cruzeiros com a 
participação de 39 veleiros;

• Regata de Aniversário da ANC com 
o apoio da Companhia de Seguros Victo-
ria e que contou com a participação de 54 
veleiros.

Tudo isto sem prejuízo dos seminários 
que foram sendo sucessivamente orga-
nizados ao longo do ano nas instalações 
da ANC, caso dos Cursos de Regras de 
Regata e de Mecânica Diesel, bem como 
diversas palestras e apresentações, para 
além de um conjunto importante de ações 
em prol dos seus associados, num esforço 
da Direção, que merece realce.

Em 2020 terão lugar eventos tão bons, ou 
mesmo melhores, se é que isso é possível, 
do que aqueles que foram organizados em 
2019. Muito mais aspetos da atividade da 
ANC ao longo de 2019 poderíamos referir, 
tal a dinâmica da sua atividade, mas razões 
editoriais impõem que nos quedemos por 
aqui. Ou seja, muitos e bons motivos para 
todos aqueles que sendo armadores, e ain-
da não sendo sócios da ANC, se associa-
rem, dando também o seu contributo à dina-
mização da Náutica de Recreio em Portugal.

Eduardo de Almeida Faria

No passado dia 7 de fevereiro teve 
lugar o 26º Jantar Anual, comemo-
rativo do Aniversário da Associação 

Nacional de Cruzeiros (ANC), um evento 
muito participado pelos seus associados e 
pelas diversas entidades convidadas, entre 
as quais se contaram a Administração do 
Porto de Lisboa, a Associação Naval de 
Lisboa, a Capitania do Porto bem como a 
Revista de Marinha.

A ANC é uma associação que congrega 
os armadores de embarcações de recreio, 
contando com cerca de 2.000 membros, 
entre associados e amigos, o que faz dela a 
mais importante do seu género em Portugal 
e uma das mais representativas no espaço 
europeu, constituindo-se, por isso, como 
um parceiro social, verdadeiramente ins-
trumental na aproximação das populações 
ao Mar no quadro mais geral da Estratégia 
Nacional para o Mar.

Embora quase desconhecida do grande 
público, a atuação da ANC muito tem con-
tribuido para a promoção da Vela de Cruzei-
ros entre nós, apostando numa perspetiva 
social e interclassista, o que tem ajudado a 
esbater a imagem elitista que a náutica ain-
da hoje tem entre nós, ao contrário do que 
se observa noutros países europeus, caso 
da Espanha entre outros, em que esta se 
afirma como um pilar do desenvolvimento 
sócio-económico.

No decurso do repasto que teve lugar no 
belissimo espaço do Restaurante Jardim da 
Luz, próximo ao Colégio Militar, associados 
e convidados tiveram a oportunidade de 
conversarem sobre os eventos que mais 
marcaram a atividade da ANC ao longo do 
ano de 2019, muitos dos quais ficaram na 
memória de todos quantos neles participa-
ram. Entre os eventos mais significativos 
contaram-se, como teve oportunidade de 
referir o Presidente da Direção da ANC, 
Eng. Paulo Murta Xavier, os que referimos 

seguidamente e que atestam  bem o dina-
mismo que esta associação de armadores 
de embarcações de recreio empresta à sua 
atividade:

• Cruzeiro a Valada do Ribatejo, du-
rante o período da Páscoa, que contou com 
a participação de 14 veleiros para além de 
um Jantar no final que teve a presença de 
70 pessoas;

• Cruzeiro pelo Sul de Espanha (ve-
rão), em colaboração com os Clubes Na-
vais da região, os velejadores portugueses 
foram sempre muito bem recebidos no de-
curso das diversas regatas disputadas. Um 
evento a repetir, de acordo com a vontade 
manifestada pela maioria dos seus partici-
pantes; 

• Fim-de-semana no Seixal em julho 
durante o S. Pedro. Evento merecedor de 
fartos aplausos e que ficou para … mais tar-
de recordar;

• Semana do Mar de Setúbal em se-
tembro. Organizado com o apoio da respe-
tiva Câmara Municipal e dos Clubes locais 
e em que as embarcações dos associados 
da ANC ficaram fundeadas no cenário de 
Albarquel. Sem dúvida um evento também 
a merecer repetição, na opinião de muitos;

• Magusto no Seixal. Organizado em 
colaboração com Associação Náutica do 
Seixal, no S. Martinho.

FOR – MAR DISPONIBILIZA FORMAÇÃO 
EM “SEGURANÇA BÁSICA”

quentada pelos candidatos à inscrição 
marítima e também por todos os profis-
sionais marítimos que não detenham ain-
da esta certificação, certamente muito útil 
nas suas atividades.

Para obter mais informação sobre esta 
matéria, designadamente as datas e lo-
cais dos cursos, ver em  www.for-mar.
pt .

O FOR-MAR vai disponibilizar a forma-
ção de “Segurança Básica” para todos os 
profissionais de diferentes atividades ma-
rítimas, incluindo a pesca, já no corren-
te ano, e de forma descentralizada, em 
cinco dos seus doze polos espalhados 
pelo país, Matosinhos, Figueira da Foz, 
Nazaré, Lisboa e Olhão. Esta formação, 
reconhecida e certificada, poderá ser fre-
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O 83º aniversário da Revista de Marinha

fundador da revista, Mauricio de Oliveira - e 
leu uma mensagem de agradecimento em 
seu nome.

Após a entrega dos prémios, o V/Alm. 
Alexandre da Fonseca agradeceu ao Engº 
João Araújo, CEO das firmas EDISOFT e 
Thales Portugal, o patrocínio que viabilizou a 
edição, e convidou o Cte. Temes de Oliveira 
a dar uma breve explicação sobre a origem 
da nova edição em inglês do livro “Coman-
dar no Mar” e em seguida, o Alm. José Sal-
danha Lopes e o Prof. Dr. António Rebello 
de Sousa fizeram as respetivas apresen-
tações do livro “Commanding at Sea”. As 
duas perspetivas, necessariamente diferen-
tes, mas complementares, proporcionaram 
a todos os presentes duas excelentes pales-
tras, suscitando interesse e aplauso.

A terminar, o V/Alm. Alexandre da Fon-
seca agradeceu de novo, a presença de 
todos e convidou para o habitual cocktail, 
bem servido pelo Clube Militar Naval, e que 
como sempre - apesar da ausência nota-
da de alguns bons amigos, infelizmente 
retidos em casa por doença - foi ocasião 
de simpático convívio entre os autores da 
obra e os numerosos leitores da Revista 
de Marinha.

F.F.
Fotos: Luís Miguel Correia

No passado dia 31 de janeiro, o Clu-
be Militar Naval de novo acolheu, 
com a sua proverbial e notável 

hospitalidade, mais uma celebração do 
aniversário da Revista de Marinha - o 
83º! - tendo sido muitos os amigos, leito-
res, colaboradores e anunciantes que qui-
seram marcar presença.

Na mesma ocasião, foi apresentada a 
versão em língua inglesa do livro “Coman-
dar no Mar”, das “Edições Revista de Ma-
rinha”

O encontro teve início pelas 18h00, com 
palavras de boas-vindas do Presidente da 
Direção do Clube, Cte. Augusto Santos 
Silva, acompanhado pelo Presidente da 
Assembleia Geral, Alm. Gonçalves Covita. 
Em seguida, o Diretor da RM, V/Alm. Hen-
rique Alexandre da Fonseca, agradeceu 
a presença de todos e fez um breve ba-
lanço das atividades do ano transato e al-
gumas considerações sobre o número de 
assinantes e projetos editoriais em curso. 
Seguiu-se no uso da palavra, o Cte. João 
Rodrigues Gonçalves, como responsável 
direto pelo site, redes sociais e recente 
newsletter, referindo o interesse que os 
temas, artigos, notícias e fotos têm des-
pertado, não só em Portugal como no es-
trangeiro e que se pode avaliar pelos seus 
muitos seguidores.

De seguida, foi oferecido pelo Diretor da 
Revista, uma aguarela da autoria do pintor 
madeirense Fernando Lemos Gomes, tam-
bém presente na sala, retratando o N.R.P. 
FIGUEIRA DA FOZ, a capa do número da re-
vista relativo a jan/fev de 2020 (RM 1013). 
A aguarela, uma feliz composição, foi ofere-
cida ao comando do navio, que se encontra 
em comissão nos Açores; recebeu a oferta 
um dos seus oficiais, o g/m Mirrado Gaspar, 
que para o efeito se deslocou propositada-
mente a Lisboa. Foram também entregues 
os prémios aos autores dos três melhores 
artigos de 2019, segundo decisão do júri. O 
Cte. Orlando Temes de Oliveira, Presidente 
do júri – que inclui o Engº Carlos Seixas da 
Fonseca e os Ctes. Joaquim Bertrão Saltão, 
Joaquim Monteiro Marques e José Rodri-
gues Pereira – explicou o enquadramento 
das decisões e em seguida entregou os 
prémios e diplomas aos dois premiados 
com menções honrosas – Dr. Eduardo Al-
meida Faria e V/ Alm. João Pires Neves, ali 
representado por sua filha Sofia, por se en-
contrar ausente do país. Também não ten-
do sido possível contar com a presença do 
primeiro premiado - Dr. Duarte Bué Alves, 
diplomata destacado em Paris – o Cte. Luís 
Nunes recebeu o 1º prémio das mãos do 
Engº Agostinho Paiva de Oliveira – filho do 
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XSEALENCE GANHA CONCURSO INTERNACIONAL

taca-se o sistema de fiscalização da ativi-
dade de pesca, que inclui o MONICAP™. 
Este sistema, pioneiro e “caso de estudo” 
na União Europeia, deu os primeiros pas-
sos em 1988 e é uma solução de monito-
rização e controlo das atividades da pes-
ca que resultou de uma parceria com as 
Autoridades de Pesca Portuguesas, onde 
o sistema está instalado e em funciona-
mento desde 1992. Essa parceria ainda se 
mantém, visando melhoramentos tecnoló-
gicos e funcionais e os quadros legais de 
aplicação deste tipo de ferramentas.

O projeto no Golfo da Guiné é mais um 
caso de internacionalização da Xsealence, 
firma tecnológica portuguesa que se apre-
senta na linha da frente desta tecnologia.

O projeto tem como objetivo com-
bater a pesca ilegal na região da África 
Ocidental para melhorar a conservação 
dos recursos haliêuticos, o desenvolvi-
mento sustentável, a segurança alimen-
tar e a redução da pobreza. O programa 
visa ainda melhorar a governação regio-
nal das pescas na região.

A firma Xsealence e o Comité de Pescas 
do Golfo da Guiné Central Ocidental (FCWC) 
assinaram na última semana de janeiro de 
2020 o contrato para o fornecimento de um 
Centro Regional de Controlo, Monitorização 
e Vigilância de Pesca, no âmbito do proje-
to FCWC - PESCAO financiado pela União 
Europeia. O sistema da Xsealence irá per-
mitir a monitorização e controlo via satélite 
das frotas de pesca a operar no Golfo da 
Guiné, habilitando as autoridades a exercer 
um controlo efetivo dos acordos feitos com 
a Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO/ECOWAS).

O Comité de Pescas do Golfo da Guiné 
Central Ocidental é uma organização re-
gional de pescas que engloba seis países 
da África Ocidental: Benim, Costa do Mar-
fim, Gana, Libéria, Nigéria e Togo. A FCWC 
foi criada em 2007 para facilitar a coopera-
ção na gestão partilhada das pescas entre 
os países membros. 

O sistema permitirá em primeiro lugar às 
autoridades do Golfo da Guiné com com-
petências na fiscalização da atividade de 
pesca bem como na vigilância e controlo 
marítimo, a definição e cumprimento de um 
quadro de prioridades regionais de pesca e 
também reforçar a atuação dos organismos 
regionais, definindo mais eficazmente o pa-
pel e as relações de cada organização; em 

segundo lugar, permitirá capacitar a autori-
dade nacional e regional competente, para 
realizar ações de monitorização e controlo 
que lhes permita limitar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada; em ter-
ceiro lugar, demonstrar o valor acrescen-
tado das abordagens coordenadas para a 
gestão compartilhada da pesca.

A plataforma SeaSight™ da Xsealen-
ce, em operação já em vários países, foi 
escolhida como a melhor solução no con-
curso financiado pela União Europeia, que 
se traduziu no fornecimento de uma solu-
ção inovadora de Monitorização e Controlo 
das Atividades de Pesca na zona do Golfo 
da Guiné.

Entre os sistemas da Xsealence des-

“LIDERANÇA” VAI SER TREINADA 
A BORDO DA CARAVELA VERA CRUZ

Uma parceria entre a Coimbra Business 
School, a rede de especialistas em lideran-
ça e alta performance do DeROSE Method 
e a APORVELA, dá origem a um programa 
de formação para executivos ... no mar. 
Das 60 horas que compõem o programa 
“LeaderShip – Liderança e Alto Desempe-
nho”, 45 horas serão passadas no mar, a 
bordo da caravela VERA CRUZ que repro-
duz as condições espartanas das nossas 
caravelas quinhentistas. 

É uma experiência de imersão no co-
nhecimento, utilizando conceitos da neu-
rociência e da biomimética aplicados à 
liderança e associados ao treino de mar. 
Aplica ainda uma metodologia que atua 

no processo de auto-liderança, potencia 
o desenvolvimento de soft skills e estimula 

comportamentos de inspiração de equipas 
vencedoras. O treino de mar é um exce-
lente exemplo de desenvolvimento pes-
soal, de disciplina e do espírito de equipa. 
Transpor as características do treino de 
mar para o processo de liderança – onde 
os líderes têm regras para cumprir, uma 
equipa para gerir e relações de tensão para 
mediar – é uma mais-valia, explica uma 
das coordenadoras deste projeto.

A formação em apreço destina-se a lí-
deres, dirigentes e membros de órgãos 
sociais das empresas e organizações que, 
num ambiente inovador e adverso, po-
derão desenvolver as suas capacidades 
comportamentais e de liderança. 
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“Lota Digital” - tecnologia para a 
valorização do pescado 

para o comprador, oferece-lhe um aces-
so antecipado e transparente às melhores 
capturas do dia.

Além de estreitar e otimizar o processo 
comercial, a “Lota Digital”, com recurso à 
tecnologia Blockchain, permite também a 
rastreabilidade total do pescado. Assim, a 
plataforma possibilita ao consumidor final 
uma escolha consciente e informada sobre 
o produto que vai consumir, contando-lhe 
toda a “viagem” do peixe - a data e local 
da captura, a data em que chegou a terra, 
o controlo de qualidade, o embalamento, o 
transporte e a entrega no ponto de venda. 

A “Lota Digital” assume-se assim como 
o novo canal de venda e pretende ter um 
impacto direto em todas as comunidades 
de pesca envolvidas. Ao mesmo tempo 
que simplifica e otimiza todos os proces-
sos logísticos de uma cadeia de valor que 
se pretende mais curta e eficiente, a “Lota 
Digital” contribui ainda para que os consu-
midores possam ter acesso informado a 
um produto de primeira qualidade e a um 
preço cada vez mais justo.

E COMO FUNCIONA?

A “Lota Digital”, um projeto da startup 
tecnológica BITCLIQ, opera atualmente 
na lota de Peniche, em parceria com a Do-
capesca, prevendo-se o seu alargamento 
a outros portos nacionais já em 2020. Foi 
desenvolvido um kit tecnológico que é 
fornecido ao pescador e permite o registo 
e venda automáticos do pescado através 
de uma ligação de dados com cobertura 
até 15 mi náuticas. Os potenciais clientes, 
entre eles restaurantes, hotéis e grossis-
tas, podem fazer a sua negociação com a 
embarcação de pesca no marketplace da 
“Lota Digital”, através do leilão eletrónico 
ou de ordens de compra executadas au-
tomaticamente por um agente inteligente. 
Quando a embarcação de pesca chega a 
terra, o peixe é encaminhado diretamente 
para a equipa de controlo de qualidade 
da “Lota Digital”, onde são verificados e 
validados todos os critérios de qualidade 
de acordo com os padrões europeus. De 
seguida, o pescado segue diretamente 
para o comprador ou parceiro de logísti-
ca, que o embala e o transporta até ao 
cliente final.

Em Peniche mais de duas dezenas 
de barcos de pesca tradicional já 
se registaram na plataforma “Lota 

Digital”, um e-marketplace que automati-
za o processo de venda de peixe fresco, 
criando ligações de proximidade com os 
potenciais compradores. A maioria das 
capturas que os pescadores colocam à 
venda na plataforma são vendidas ainda 
antes de chegar a terra. A valorização do 
pescado começa assim no mar, logo após 
a captura.

O primeiro passo para a valorização é 
originado pelo pescador que, ao colocar 
o peixe já disponível para compra, muito 
antes de desembarcar, ganha um tempo 
de venda útil mais alargado e amplia a 
visibilidade do seu produto. É assim que 
funciona a primeira venda no marketplace 
da “Lota Digital”, uma nova solução tec-
nológica, integrada no sistema de vendas 
da Docapesca, que permite a transação 
do pescado de forma automática, simples 
e segura, reforçando a confiança entre o 
pescador e o comprador. 

Ao serem criadas ligações mais estrei-
tas na “cadeia de valor”, é gerado valor: 
para o pescador, proporciona-lhe maior 
controle sobre a venda do seu pescado; 



Atualidade Nacional

Construção de embarcações 
em Vila Franca de Xira

o mais tradicional possível, pois tudo foi feito 
à mão, por eles mesmos, utilizando a técni-
ca moderna de compósitos (contraplacado 
marítimo, fibra de vidro e resina epoxy) com 
madeiras nobres (andiroba e mogno) para as 
estruturas, sistema de leme e mastreação. 

O Dinghy Peazê é uma embarcação 
de 3,60 m de comprimento por 1,25, m de 
boca, pesa aproximadamente 80 kg, e é tão 
elegante no mar, quanto num rio ou lago, 
pode ter propulsão à vela, a remos ou a mo-
tor (2,5 HP). A unidade padrão desta embar-
cação inclui um par de remos, um Diploma 
de Propriedade com as especificações assi-
nadas pelo construtor e “dicas” de manuten-
ção. A unidade nº 009/2019 tem um preço 
promocional de apenas €3.000, leva ainda 
suportes para os remos em bronze, mas-
tro, retranca, sistema de leme, uma vela de 
carangueja em algodão e apoios para canas 
de pesca. 

Os interessados em adquirir o Dinghy 
Peazê, podem visitar o seu website www.
luispeaze.com ou contactar com Luis Peazê 
através do t/m 91 250 6203,  e-mail conta-
to@luispeaze.com.

O Dinghy Peazê é um desenho ins-
pirado no clássico COLUMBIA 
Herreshoff 11”-1/2’. O americano 

Nathanael Herreshoff revolucionou a cons-
trução de embarcações de lazer e desporto 
no final do século XIX, dando origem a vários 
métodos novos de construção naval, tendo 
construído o veleiro COLUMBIA que, nos pri-
meiros capítulos da famosa regata America’s 
Cup, venceu várias vezes o então único con-
tendor, vindo da Inglaterra. A embarcação 
de apoio, o bote do famoso COLUMBIA, é 
considerado a obra de arte máxima de Her-
reshoff, cuja réplica Luís Peazê constrói sob 
encomenda, tendo sempre um em constru-
ção no seu atelier, para entrega imediata. A 
terceira unidade construída, sempre com um 
número de série, foi exibida no Wooden Boat 
Festival, em Port Townsend, nos EUA, em 
2009, onde Peazê fez palestras a convite e 
recebeu o título de “Cônsul da Wooden Boat 
Foundation”. Há unidades do Dinghy Pea-
zê nas mãos de diversos colecionadores e 
o autor desta obra tem orgulho em contar 
que … conversei uma vez com Halsey Her-
reshoff, neto do homem, em plena America’s 

Cup entrevistando-o em San Francisco, e 
ele elogiou a construção do Dinghy Peazê 
referindo-se à verossimilhança com o original 
de seu ilustre avô.

Ao terminar o ano de 2019, o casal Hel-
ga e Luís Peazê, de nacionalidade brasileira, 
agora a viver em Vila Franca de Xira, concluí-
ram a construção do seu primeiro Dinghy 
Peazê em Portugal (nº de série 009/2019), 
realizando o sonho de fazer nascer uma joia 
em mar português, bem portuguesa com 
certeza. Foi feito um esforço para o deixar 
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Dinghy Peazê 009/2019, construído em Vila 
Franca de Xira, Portugal.



12 revistademarinha.com     ·   1014 Março/Abril 2020   ·   Revista de Marinha

83.O Ano

 NOBRE CONFRARIA GASTRONÓMICA 
DO MELHOR PEIXE DO MUNDO

vés de um stand. Esta Feira do Mar contou 
com uma série de conferências nas quais 
a Confraria do Peixe participou, bem como 
atividades ligadas à tecnologia, à ciência e 
ao conhecimento, artesanato, gastronomia 
e turismo sustentáveis, que foram também 
parte integrante da feira.

O Dia Nacional do Mar teve a participa-
ção da Confraria em iniciativas, na Ericeira 
com a apresentação do livro de Francisco 
Esteves sobre a Pesca do Bacalhau, e na 
cidade da Horta, no Faial, Açores, em ini-
ciativa da Câmara Municipal, num evento 
dedicado ao Mar e à gastronomia.

A Confraria no âmbito das suas linhas 
de atuação estratégicas, tem programado 
para o ano de 2020 uma Conferência na 
Ericeira, subordinada ao tema “Mar da Eri-
ceira” onde se abordarão várias questões 
relacionadas com o pescado desta região 
e todos os aspetos complementares asso-
ciados. Em simultâneo com este evento a 
Confraria realizará o seu IV Capítulo entro-
nizando mais um conjunto de novos Con-
frades que certamente irão contribuir para 
a divulgação dos seus objetivos.

António Matos Cristovão
Grão-Mestre

A “Nobre Confraria Gastronómica do 
Melhor Peixe do Mundo” ou “Confraria do 
Peixe” na persecução dos seus objetivos, 
promoveu mais uma iniciativa, que visou a 
sustentabilidade de um dos nossos recur-
sos pesqueiros, o peixe do rio, a par da 
realização do seu III Capítulo. Ao promover 
e apoiar a divulgação do peixe do rio, in-
serido no festival promovido pela Câmara 
Municipal do Alandroal, a Confraria contri-
buiu assim para a intervenção e inovação 
na utilização deste nobre pescado que ha-
bita nos nossos rios e albufei-
ras. Esta iniciativa contou com 
a participação de várias entida-
des que enfatizaram a biodiver-
sidade, a preservação e divul-
gação do nobre património do 
pescado em Portugal, tendo 
em conta outros peixes para 
além dos que vivem no mar. 

No âmbito de iniciativas ligadas ao pes-
cado, a Confraria foi convidada pela Câ-
mara Municipal de Setúbal para ser par-
ceira na Feira de Sant´iago, que teve como 
tema o peixe e a gastronomia, tendo par-
ticipado em várias atividades relacionadas 
com a sustentabilidade deste recurso gas-

tronómico, o peixe. No decurso 
deste certame registou-se com 
muito agrado a disponibilidade 
da Câmara Municipal de Setú-
bal para se tornar nosso Con-

frade, tornando-se assim o primeiro Muni-
cípio a integrar a Confraria do Peixe.  

A Confraria teve também a oportunidade 
de voltar mais uma vez à Feira do Mar de 
Sines, local que nos viu nascer em 2017, 
tendo sido possível apresentar e divulgar 
todas as suas iniciativas e objetivos atra-

ARRANCAM AS OBRAS DE EXPANSÃO DO PORTO DE SINES
o Terminal XXI duplicará a sua capacidade 
instalada, para 4.1 milhões de TEU (1 TEU = 
1 contentor de 20 pés), o que lhe permitirá 
alargar a oferta e projetar a sua posição no 
contexto internacional, melhorando o seu ín-
dice de conectividade aos principais merca-
dos mundiais. De lembrar que o aditamento 
ao contrato de concessão para adjudicação 
da expansão do Terminal XXI foi assinado 
no passado dia 12 de outubro de 2019, 
traduzindo-se num investimento, totalmen-
te privado, por parte da concessionária, da 
ordem dos 661 milhões de euros.

Com a consignação dos trabalhos de 
prolongamento do Molhe Leste, arranca-
ram as obras de expansão do Porto de 
Sines, que lhe permitirão, a médio prazo, 
duplicar a capacidade instalada de mo-
vimentação de carga contentorizada.

Foi consignada já à firma Conduril – Enge-
nharia S.A. a obra referente ao prolongamen-
to do Molhe Leste do Porto de Sines. Com 
um montante de investimento de cerca de 
72 milhões de euros, a empreitada prevê a 
extensão do molhe em 750 m, o que permi-
tirá reforçar a proteção da agitação marítima 

da zona leste do porto de Sines, designada-
mente, no que respeita à próxima fase de 
expansão do Terminal de Contentores de 
Sines – Terminal XXI, sob a responsabilidade 
da concessionária PSA Sines.

Com data de conclusão prevista para o 
primeiro trimestre de 2023, o prolongamen-
to desta infraestrutura de proteção criará 
as condições ideais para a receção, em 
simultâneo, de quatro dos maiores navios 
porta-contentores em operação no mundo, 
com 400 m de comprimento fora-a-fora. 
Concluída esta próxima fase de expansão, 
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O 2º CICLO DA DIRETIVA QUADRO ESTRATÉGIA MARINHA
A nova Decisão da Comissão Europeia 

para determinação do BEA. veio reforçar a 
necessidade de cooperação entre os EM e 
incorpora o conceito de análise de risco e 
determina que os valores limite para cada 
um dos critérios de avaliação do BEA de-
vem ser estabelecidos a escalas geográ-
ficas adequadas para refletir as diferentes 
características bióticas e abióticas das su-
bregiões.

Assim, o 2º ciclo da DQEM (2018-2024) 
tem já em linha de conta as preocupações 
de Portugal e de outros grandes Estados 
Costeiros, acentuando que os EM devem 
articular-se no sentido de efetuar a deter-
minação do BEA (artigo 9.º) para as subre-
giões marinhas e desenvolver programas 
de monitorização conjuntos (artigo 11.º), 
com base na avaliação das caracterisiticas 
das águas marinhas e das principais pres-
sões e impactes (artigo 8.º).

NOTA:
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de junho, transposta pelo 
D/L n.º 108/2010, de 13 out.

Sob coordenação da Direção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Servi-
ços Marítimos (DGRM), está em fase de 
conclusão o 2º ciclo da Diretiva Quadro 
Estratégia Marinha (DQEM), que decorreu 
numa estreita colaboração com as entida-
des homólogas regionais dos Açores e da 
Madeira.

A DQEM foi aprovada em 2008, com 
o objetivo da União Europeia (UE) atingir 
o Bom Estado Ambiental (BEA) das suas 
águas marinhas em 2020. Portugal é o 
Estado Membro com maiores responsabi-
lidades na implementação desta Diretiva, 
já que cerca de 50% das massas de água 
do conjunto dos Estados Membros da UE, 
bem como cerca de 50% dos fundos ma-
rinhos estão sob soberania ou jurisdição 
portuguesa.

Na grande região do Atlântico Nordeste, 
as águas marinhas portuguesas inscrevem-
-se, por sua vez, em duas subregiões: Golfo 
da Biscaia/Costa Ibérica (Continente) e na 
subregião da Macaronésia (Açores e Ma-
deira). A Diretiva é clara quando determina 
que o BEA deve ser definido ao nível da 
região ou subregião marinha, no entanto, o 
1º ciclo da Diretica (2012-2018) foi carac-
terizado pela determinação e avaliação do 
BEA para as águas nacionais dos diversos 
Estados Membros (EM). Esta abordagem 
nacional não só era contrária ao espírito da 
Diretiva como prejudicava a resolução dos 
problemas ambientais dos mares europeus 
e diluía a importância e responsabilidade 
dos grandes estados costeiros da UE, onde 
Portugal tem lugar de destaque.

Para reposicionar a implementação da 
DQEM nas escalas subregionais dos ma-
res europeus, Portugal assumiu posições 
de liderança e propôs uma metodologia 
que, por um lado garantisse que a deter-

minação do BEA seja realizada de forma 
integrada na subregião e por outro lado, 
permitisse aos EM concentrarem esfor-
ços nas principais pressões antropogéni-
cas. Neste sentido, ao longo do 1º ciclo 
Portugal deligenciou para que uma me-
todologia de análise de risco aplicada à 
DQEM, integrando critérios de risco para 
cada descritor a nível subregional, fosse 
incluída nos trabalhos técnicos de apoio 
à implementação da diretiva. Desta for-
ma, os documentos da Comissão MSFD 
- Common Implementation Strategy 2016-
2019 e 2020-2022, e também o Forward 
Work Plan 2017–2020 do Grupo OSPAR 
da DQEM contemplam o desenvolvimento 
desta metodologia. Os trabalhos tiveram 
inicio em 2017 com o projeto MISTIC Seas 
II, para a subregião da Macaronésia, com 
continuação nos projetos MISTIC Seas III 
(https://misticseas3.com/pt-pt) e RAGES 
(https://www.msfd.eu/rages/).

DAVID E SILVA DEFENDE TESE DE DOUTORAMENTO
Doutor João Moreira Freire, 
Professor Catedrático jubilado 
(ISCTE), que fez a arguência.

Concluídas as provas, o júri 
considerou o candidato apro-
vado, com distinção e louvor, 
seguindo-se os cumprimentos 
da numerosa assistência, seus 
familiares, amigos e camara-
das, que enchiam por completo 
a sala.

A Revista de Marinha felicita vivamen-
te o novo Doutor, seu estimado assinante, 
formulando votos de muitas colaborações 
na revista e sucessos no futuro.

O C/Alm engº Fernando David e Silva, 
após terminar em 2011 uma carreira de 
quase 46 anos de serviço na Marinha, ten-
do exercido as funções de Diretor de Na-
vios entre 2000 e 2004, iniciou um novo 
percurso dedicada ao estudo da História, 
tendo sucessivamente feito na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa uma 
licenciatura e um Mestrado naquela área do 
conhecimento. 

Iniciou de seguida o seu doutoramento na 
especialidade de História Contemporânea, 
tendo pesquisado a nossa história marítima 
do início do século XX e preparado uma 
tese com o título “Liga Naval Portuguesa – 

Do ressurgimento marítimo ao 
ressurgimento nacional, entre 
quatro regimes (1900 – 1939)”. 
A defesa da sua tese teve lugar 
na manhã de 29 de janeiro, na 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, perante 
um júri presidido pelo Prof. Dr. 
Hermenegildo Fernandes e que 
incluía mais seis membros, de-
signadamente o Almirante Silva 
Ribeiro, Professor Catedrático, o Almirante 
Vidal Abreu, individualidade de reconhecida 
competência, os Doutores António Ventu-
ra, António José Telo e Teresa Nunes e o 
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ECOMAR XXI

duas apresentações temáticas, um debate 
público e que encerrou com uma home-
nagem ao Professor Doutor Ernâni Lopes.

Comissão Organizadora do 1º Encontro 
Isabel Farinha, João Tavares e Jorge Robalo

OBSERVAÇÕES: 
A 28 de Fevereiro de 2020 o(s):
(1) EcoMar XXI:  AORN (Associação de Oficiais 
da Reserva Naval); COMM (Clube de Oficiais 
da Marinha Mercante); Confraria Marítima de 
Portugal/Liga Naval; EMGFA (Estado-Maior 
General das Forças Armadas); Marinha; APLM 
(Associação Portuguesa do Lixo Marinho); 
GAMMA (Grupo de Amigos do Museu da Mari-
nha); UNIDCOM/IADE- Universidade Europeia, 
entre outras instituições privadas e públicas 
da sociedade portuguesa e cidadãos a título 
individual.
(2) Apoios: Câmara Municipal de Mafra, Câma-
ra Municipal de Portimão, Escola Náutica “In-
fante D. Henrique”, IEP-Universidade Católica 
Portuguesa, PASC-CC (Plataforma de Associa-
ções da Sociedade Civil – Casa da Cidadania), 
Revista de Marinha, Onceuponabrand e SAER.

EcoMar XXI – Quem somos e o que 
queremos?

Somos um Grupo de Trabalho consti-
tuído por um conjunto de entidades(1) que 
acreditam que juntas podem dar um con-
tributo positivo para o desenvolvimento da 
Economia do Mar em Portugal.

O objetivo do “EcoMar XXI” é:
• relembrar o esforço do Professor Dou-

tor Ernâni Lopes e do Almirante Nuno Vieira 
Matias na sua missão de ajudar os portu-
gueses a entenderem a importância econó-
mica que o Mar pode ter para Portugal;

• dar continuidade às “Jornadas do 
Mar”, realizadas pela AORN e ao relatório 
“Hypercluster da Economia do Mar”, publi-
cado pela SAER em 2009 para a então As-
sociação Comercial de Lisboa (hoje CCIP).

A que sector de atividade estamos 
afetos?

A “todos” os setores, uma vez que so-
mos inclusivos e a nossa palavra de ordem 
é “Juntem-se a nós. Todos são importan-
tes”.

Como atuamos?
Decidimos promover a realização de En-

contros de “Economia do Mar – Por Rumos 
a Navegar”, com o objetivo de aprofundar 
os eixos estratégicos, incluídos no relatório 
do Prof. Doutor Ernâni Lopes (“Hyperclus-
ter da Economia do Mar”, 2009), por con-
siderarmos ser o estudo mais completo 
realizado neste âmbito em Portugal. Cada 
Encontro é composto por duas partes, que 
se complementam, e que incluem sessões 
de trabalho com especialistas, apresenta-
ções temáticas e um debate público.

Como nos financiamos?
Não tendo orçamento próprio, o “Eco-

Mar XXI” recebe os apoios(2) das entidades 
que acreditam na nossa missão e no nos-
so objetivo.

O que já fizemos?
No passado dia 20 de fevereiro, com o 

apoio da Câmara Municipal de Mafra, rea-
lizámos na Ericeira o 1º Encontro “Econo-
mia do Mar – Por Rumos a Navegar”. O 
programa incluiu duas sessões de trabalho 
com a participação de 20 especialistas que 
debateram as temáticas “Conhecimento, 
Identidade, História Marítima, Artes e Le-
tras” e “Comunicação, Imagem e Marca”, 
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“PASSAGEM DE ANO” NO FUNCHAL 
COM NÚMERO RECORDE DE PAQUETES

os seus desembarques a determinada altu-
ra durante a manhã.

À tarde, foi a vez do BALMORAL assegu-
rar a sua posição em fundeadouro, e depois 
só à noite chegaram os restantes dois na-
vios, o AIDA CARA e o AMERA, este último o 
ex-PRINSENDAM da Holland America Line, 
que fez a sua primeira escala no Funchal 
com este novo nome ao serviço da empre-
sa alemã Phoenix Reisen, isto depois de ter 
passado o dia na ilha vizinha do Porto Santo.

Estava assim composto o cenário espe-
rado na baía, com 13 navios de cruzeiro, ou 
então 14 navios de passageiros, se con-
tarmos com a presença do “nosso” LOBO 
MARINHO, à medida que todos aguarda-
vam a chegada do ano de 2020 e pelo tra-
dicional e conceituado espetáculo pirotéc-
nico madeirense, que atrai sempre milhares 
de locais e turistas ao anfiteatro do Funchal.

E desta forma se concluiu mais uma 
“passagem de ano” na Madeira, esta ainda 
mais especial pelo facto de se ter regista-
do um número de paquetes nunca visto no 
Funchal, concentração de navios que pela 
sua dimensão e singularidade continuará a 
ser única no Mundo.

João Fernandes Abreu

A mais recente “passagem de ano” no 
Funchal, trouxe à baía da capital ma-
deirense 13 navios de cruzeiro, um 

número histórico para o nosso porto pois 
nunca se havia registado uma concentra-
ção de paquetes tão grande num fim de 
ano. Anteriormente, o recorde estava nos 
12 navios de cruzeiro, número registado 
nas “passagens de ano” de 2007-2008 e 
2013-2014, apesar de em 1968 terem esta-
do previstos 14 paquetes, mas infelizmente 
o mau tempo que se verificou nesse dia le-
vou ao cancelamento de algumas dessas 
escalas.

O último dia de 2019 amanheceu já com 
dois paquetes em porto, o AURORA e o 
pequeno navio OCEAN MAJESTY, que os-
tenta a bandeira portuguesa, registado no 
MAR, os quais já haviam chegado no dia 
anterior, assegurando as suas posições no 
cais sul do porto, onde ficaram atracados 
durante praticamente todo o dia.

Os primeiros paquetes a chegar no dia 
31, ainda no escuro da noite, foram o AIDA 
STELLA, que atracou no cais norte, o MEIN 
SCHIFF 3, o ZENITH e o SAGA SAPPHIRE, 
que fundearam. Ainda durante a manhã 
chegaram também o QUEEN VICTORIA, 
que atracou, o COLUMBUS, o MARCO 

POLO e por fim o MARELLA EXPLORER, 
estes últimos que tiveram igualmente de 
permanecer em fundeadouro.

Assim sendo, já de manhã era possível 
avistar 10 navios de cruzeiro na baía do 
Funchal, que iam proporcionando um mo-
vimento fora do habitual nas principais arté-
rias da cidade, dado o elevado número de 
turistas em trânsito.

O tempo esteve razoável, foi um dia de 
sol e calor, porém as condições de vento e 
de mar não foram as ideais, pois não facili-
taram o transbordo, via baleeira, de alguns 
dos navios ao largo. O MARCO POLO não 
conseguiu desembarcar nenhum dos seus 
passageiros por motivos de segurança, e o 
COLUMBUS, que também se encontrava 
fundeado no quadrante leste, suspendeu 
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BARBOT E MARINHA LANÇAM CALENDÁRIO
“MARINHEIROS DA ESPERANÇA”

AUMENTA EM 2019 O VALOR DO PESCADO 
TRANSACIONADO EM LOTA

CLUBE NAVAL DA HORTA ORGANIZA “CARNAVELA”

estão bem presentes no seu imaginário. As 
imagens do calendário de 2020 foram capta-
das pela fotógrafa Madalena Casal em vários 
cenários, entre eles o Museu de Marinha, o 
N.E. SAGRES, o Planetário Calouste Gul-
benkian, a Escola de Fuzileiros, a Esquadri-
lha de Helicópteros, a Escola de Mergulha-
dores e a Escola Naval. 

A produção do calendário ficou a cargo 
da Barbot. Enquanto empresa não nos po-
demos desligar do que acontece ao nosso 
redor. Os problemas sociais sempre foram 
uma preocupação ao longo da nossa Histó-
ria. No ano em que comemoramos o 100º 
aniversário, não poderíamos pensar numa 
forma mais bonita de assinalar esta data, 
refere Sofia Miguel, Diretora de Marketing 
da Barbot. O calendário pode ser adquirido 
numa loja ou delegação Barbot ( https://bar-
bot.pt/lojas/) e na Loja do Museu de Marinha, 
em Lisboa.

Em 2019, a Docapesca obteve a exten-
são da certificação do sistema de gestão da 
segurança alimentar das lotas de Viana do 
Castelo, Aveiro e Vila Real de Santo Antó-
nio, segundo o referencial ISO 22000:2005 
totalizando sete estabelecimentos certifica-
dos. Este processo de certificação das lotas 
irá ser reforçado com vista à certificação de 
mais 3 lotas em 2020.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. 
é uma empresa do Setor Empresarial 
do Estado tutelada pelo Ministério do 
Mar, que tem a seu cargo, no Continente, 
o serviço da primeira venda de pes- 
cado e o apoio ao setor da pesca e res-
petivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 
postos.

e da Escola de Vela. O vento, de seis a oito 
nós, era o adequado a este tipo de prova.

Depois das regatas decorreu um almo-
ço - convívio conjunto com os atletas da 
Secção de Canoagem e respetivas famí-
lias. Esperamos que este evento seja mais 
uma forma de juntar todos os velejadores 
e seus pais por forma a poderem assistir 
às regatas dos filhos, referiu na ocasião 
Duarte Araújo, Coordenador da Escola de 
Vela do CNH.

No ano em que comemora 100 anos, a 
firma Barbot juntou-se à Marinha Portugue-
sa para a produção de um calendário mui-
to especial, no qual os protagonistas são 
crianças. Doze meses, 12 cenários de fazer 
sonhar os mais novos, assim é o calendá-
rio “Marinheiros da Esperança” que chega 
agora às lojas Barbot, numa parceria com a 
Marinha e com o apoio do Centro Hospita-
lar e Universitário de São João. O custo do 
calendário sâo 5€ e as receitas reverterão 
para o projeto “Marinheiros da Esperança”, 
que desenvolve diversas ações nos serviços 
educativos dos hospitais.

“Marinheiros da Esperança”, coordenado 
pelo Centro Hospitalar São João, nasceu 
inspirado nas comemorações dos 700 anos 
da Marinha Portuguesa e resultou num livro 
que ilustra, com desenhos realizados por 
crianças e jovens internados em Serviços 
de Pediatria do Sistema Nacional de Saúde, 

O valor do pescado transacionado nas 
lotas de Portugal Continental, sob gestão da 
Docapesca, atingiu o valor histórico de 212,3 
M€ em 2019, o que representa um cresci-
mento de 3,3% em comparação com os 
205,5 M do ano transato. O pescado tran-
sacionado atingiu assim o valor mais elevado 
desde que existem registos estatísticos.

A quantidade de pescado transacionado 
também passa de 99,7 mil tons em 2018 
para 112,6 mil tons, correspondendo a um 
aumento de cerca de 13%

A lota de Peniche foi responsável por um 
valor de vendas de 31,9 M€, seguindo-se 
Sesimbra (29,4) Matosinhos (24,6) Aveiro 
(17,7) e Vila Real de Santo António (14). 
As cinco principais lotas em quantidade de 

Para assinalar a época carnavalesca, 
a Secção de Vela Ligeira do Clube Naval 
da Horta (CNH) organizou mais uma vez o 
“Carnavela”, uma brincadeira que associa 
os desportos náuticos ao 
Carnaval.

O “Carnavela” incluiu 
uma prova em que os ve-
lejadores foram divididos 
em quatro equipas, com 
misturada experiência dos 

momentos da extraordinária relação de Por-
tugal com o Mar. 

Ao longo da nossa história coletiva, o 
Mar foi sempre sinónimo de Esperança e de 
Superação. Esperança num futuro melhor 
e de horizontes mais largos. Superação, ul-
trapassando as dificuldades e vencendo os 
desafios, refere o CEMA, Almirante António 
Mendes Calado. Daí ter surgido a ideia do 
calendário “Marinheiros da Esperança”, que 
transportou crianças que padeceram, ou pa-
decem, de uma doença para cenários que 

pescado transacionado foram as de Se-
simbra (29.968 tons), Matosinhos (12.886), 
Peniche (11.744), Aveiro (10.447) e Sines 
(7.239). As espécies mais relevantes em va-
lor de vendas foram o polvo-vulgar, a sardi-
nha, o carapau, o biqueirão e a cavala.

juniores com os juvenis e infantis. As rega-
tas foram em formato match-racing, isto é, 
um barco contra outro barco, em sistema de 
eliminação e final. Foram disputadas sete re-

gatas, a prova, que decor-
reu no sábado, dia 22 de 
fevereiro, à frente do edifí-
cio da Marina, no porto da 
Horta, contou com a par-
ticipação de 23 velejado-
res, de diferentes escalões 
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ENCADERNAÇÃO DAS RM’S DE 2019
celente apresentação e permite preservar 
melhor as revistas, destina-se principal-
mente aos colecionadores da Revista de 
Marinha. São um excelente trabalho do 
artesão e encadernador Sr. Arménio dos 
Anjos, com atelier no Feijó, concelho de 
Almada. Poderá ser adquirida na nossa 
loja online ou através do tel 21 580 9891, 
t/m 91 996 4738, e-mail revistamarinha@
gmail.com . Para os assinantes da revista 
o custo são 35€, já com IVA incluído, a que 
acrescem, se aplicável, 3,5€ de portes de 
correio.

Já pode encomendar, à semelhança 
do que ocorreu nos últimos anos, as co-
leções encadernadas dos seis números da 
Revista de Marinha, saídos no decurso 
do ano de 2019.

As coleções da revista saídas no ano 
passado são apresentadas encaderna-
das, numa versão com capas a vermelho 
e letras douradas, quer na capa quer na 
lombada. Caso solicitado, em condições a 
combinar, será possível executar a enca-
dernação com capa noutras cores.

Esta encadernação, que tem uma ex-

“LICENCIAMENTO 2020”
formato eletrónico, assinados digitalmente 
pelo Instituto Nacional Casa da Moeda que 
atesta que a entidade emissora é a DGRM. 
Tornam-se assim mais seguros porque é 
garantida a inviolabilidade da informação 
transmitida, que pode ser enviada por cor-
reio eletrónico, permitindo a verificação do 
seu estado e validade permanentemente,  
através do portal www.portugueseflagcon-
trol.pt/.

 As autoridades podem fiscalizar a licen-
ça através de qualquer leitor de códigos 
QR, como seja um simples smartphone, 
ou inserir o Unique Tracking Number no 
portal para verificar o estado da licença; 
simples e rápido! Estas entidades poderão 
ainda autenticar-se no Portal do Portugue-
se Flag Control para ver o documento ori-
ginal emitido. 

No futuro, estarão também disponíveis 
os restantes serviços relacionados com a 
Pesca Profissional, embarcada e apeada, 
desde os novos pedidos de licenciamento 
a alterações às licenças e inquéritos à ati-
vidade, até ao registo, modificação e can-
celamento de registos de embarcações de 
pesca.

Decorreu em 2020, pela primeira vez, 
a renovação automática das Licenças de 
Pesca Profissional, sob responsabilidade 
da Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). 
A partir de agora, as licenças passam a 
ser renovadas, automaticamente, todos 
os anos, nas condições do ano anterior, 
desde que se verifiquem os requisitos ne-
cessários, ficando as mesmas disponíveis 
para pagamento ou junção de elementos 
adicionais, no Balcão do Mar (BMar), a pla-
taforma de suporte à gestão das atividades 
marítimas. 

As novas licenças são desmaterializa-
das, pagas por referência multibanco, ob-
viando à necessidade de deslocações, à 
concentração de grande número de clien-
tes nos pontos de contacto e permitindo 
agilizar qualquer alteração. A necessidade 
de análise, por técnicos especializados, 
reduz-se, aumentado a interação direta 
com o cliente que procure a Administração 
Pública. 

Esta simplificação só foi possível devido 
à estratégia de desmaterialização adotada 
pela DGRM, no âmbito da modernização 

da Administração Publica, visando facili-
tar a vida aos cidadãos e empresas, onde 
num único local, www.bmar.pt, são pres-
tados serviços desmaterializados, com 
procedimentos simples e harmonizados, 
resultando em respostas mais céleres e 
uma maior transparência administrativa. 

Os novos documentos são emitidos em 
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ARRANCARAM OS TRABALHOS PARA 
A NAVEGABILIDADE DO GUADIANA 

INSTALAÇÃO DE GRUA NA ILHA DA CULATRA

PORTUGAL COMANDA EUNAVFOR NA SOMÁLIA

Com o fim da exploração mineira, e ces-
sando a navegação comercial regular, a 
navegabilidade do rio perdeu importância, 
tendo deixado de ser efetuada a manuten-
ção do canal, ocorrendo alteração dos fun-
dos. Recorde-se, contudo, que desde final 
de novembro passado é possível navegar 
em segurança no Guadiana até ao antigo 
porto mineiro do Pomarão.

Não obstante, desde finais da década de 
80 que o rio tem vindo a constituir-se como 
um atrativo turístico, verificando-se um cres-
cente aumento do tráfego de embarcações 
turísticas e de recreio. Todavia, não estando 
ainda reunidas as condições necessárias a 
uma navegação segura, a DGRM tem vindo, 
em conjunto com outros parceiros, a promo-
ver faseadamente o desassoreamento do 
canal navegável, a assinalá-lo e a promover 
a produção de cartografia náutica.

porto piscatória, o local de desembarque 
fica apetrechado com meios de alagem, 
manobra necessária para tornar possível a 
limpeza do casco e a manutenção das em-
barcações. A sua utilização permitirá me-
lhorar as condições de trabalho e confere 
uma maior autonomia aos profissionais de 
pesca.

Segundo a informação divulgada pela 
comunicação social da região, este melho-
ramento, por iniciativa e a cargo da autar-
quia farense, ascendeu à importância de 
236 m€, havendo comparticipação no âm-
bito do Programa Operacional MAR 2020.

Texto e fotos: Isabel Pereira

NOTA:
A escrita deste artigo não segue o A.O.

deter e reprimir os atos de pirataria a navios 
de comércio e de pesca nessas áreas, mo-
nitorizar as atividades de pesca, designada-
mente por embarcações e navios de países 
terceiros, na costa da Somália e apoiar outras 
missões internacionais ou da União Europeia, 
que contribuam para o objetivo de aumen-
to de segurança marítima na região. A atual 
participação portuguesa na Operação ATA-
LANTA conta, para além do Comandante da 
Força Naval, com mais cinco militares da Ma-
rinha, quatro oficiais e uma praça.

Decorreu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mértola, a primeira reunião de 
trabalho para o projeto da navegabilidade 
do rio Guadiana, no troço de Pomarão a 
Mértola.

Após o acordo assinado, em novem-
bro, entre o Ministério do Mar, a DGRM 
- Direção-Geral de Recursos Naturais, Se-
gurança e Serviços Marítimos e a Câmara 
Municipal de Mértola, esta reunião marca 
o início do processo que irá permitir a na-
vegabilidade do rio até Mértola. Na reunião 
estiveram presentes representantes das 
Câmaras Municipais de Mértola, Alcoutim, 
Castro Marim e Vila Real de Santo António, 
da Agência Portuguesa do Ambiente, da 
Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Alentejo, da DGRM, 
do Instituto Hidrográfico, do Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas 

Uma grua de porte sig-
nificativo foi instalada no 
porto de abrigo da Ilha da 
Culatra. Os trabalhos de 
instalação e montagem fica-
ram concluídos nas primei-
ras semanas de Dezembro 
de 2019, tendo este equi-
pamento entrado ao serviço 
da população piscatória da 
ilha ainda durante a primeira 
quinzena deste mês.

A Ilha da Culatra fica si-
tuada na Ria Formosa, em frente a Olhão, 
embora pertença administrativamente à 
União das Freguesias de Faro (Sé e São 
Pedro). Faz parte do conjunto de ilhas bar-
reira que delimitam a Ria Formosa, sepa-
rando-a do mar, sendo acessível apenas 

O Comodoro José Vizinha Mirones, da 
Marinha Portuguesa, tomou posse no pas-
sado dia 3 de dezembro de 2019, a bordo 
da fragata italiana ITS MARCEGLIA, atra-
cada no Djibouti, como Comandante da 
Força Naval da União Europeia na Somália 
(EUNAVFOR Somália) – 
Operação ATALANTA, 
no Oceano Índico.

Nesta 33ª rotação, o 
comando da operação 
será exercido a bordo 

e o adjunto do secretário de Estado das 
Pescas.

Historicamente, o Guadiana foi uma das 
principais rotas de navegação do sul da 
Península, e por isso, desde o neolítico foi 
lugar privilegiado para a fixação de popu-
lações. Mais recentemente, permitiu entre 
1858 e 1965, o escoamento do minério 
proveniente das minas de São Domingos. 

por embarcação, a partir 
de Olhão. Segundo os his-
toriadores, o povoamento 
humano permanente destas 
ilhas, entre as quais a Cula-
tra, começou a ter lugar 
apenas em finais do século 
XIX, estando relacionado 
com a pesca e com a fai-
na dos viveiros de marisco. 
Esta ilha apresenta também 
um episódio relacionado 
com a história da Marinha, 

pois em 1918, no decorrer da I Grande 
Guerra Mundial, começou a ser construído 
na ilha um Centro de Aviação Naval voca-
cionado para a luta anti-submarina, mas 
que nunca foi oficialmente activado.

Com a recente instalação desta grua, no 

da fragata espanhola SPS VICTORIA e terá 
a duração de cerca de quatro meses. 

A Operação ATALANTA, conduzida 
através da EUNAVFOR, tem como objetivo 
proteger o tráfego marítimo que atravessa o 
Golfo de Áden e a Bacia da Somália, em par-

ticular os navios fretados 
pelas Nações Unidas no 
âmbito do “World Food 
Programme” e da “African 
Union Mission in Soma-
lia”, bem como prevenir, 
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A Revista de Marinha no Funchal
as apresentações do livro pelos Dr. Brazão 
de Castro – antigo Secretário Regional - e 
pelo C/Alm Dores Aresta – atual Coman-
dante Operacional da Madeira – que, em 
excelentes intervenções, abordaram a pro-
blemática da arma submarina e da especi-
ficidade da vida a bordo de um submarino. 
Encerrou a sessão o Cte Orlando Temes 
de Oliveira, que, em substituição do autor/
coordenador  da 4ª edição do livro, C/Alm 
Álvaro Rodrigues Gaspar, impedido por ra-
zões de saúde de se deslocar ao Funchal, 
depois de apresentar agradecimentos a 
todos os intervenientes na feitura do livro 
e ao apoio do Grupo Sousa, que permitiu 
a apresentação em verdadeiro ambiente 
marítimo, fez uma descrição dos trabalhos 
decorrentes da feitura das várias edições 
da obra.

Aproveitando a estadia no Funchal, 
no dia 13, e a convite do Dr. Miguel Mar-
ques, a Revista de Marinha participou 
nos eventos comemorativos dos 10 anos 
da publicação “Leme”, da PwC. As come-
morações constaram num interessante e 
participado colóquio no auditório do Co-
mando Operacional da Madeira, a que se 
seguiu no Casino do Funchal um concerto 
pela Banda da Zona Militar da Madeira, por 
todos considerado um êxito.

O.T.O.

A RM deslocou-se ao Funchal de 12 
a 14 de fevereiro último para apre-
sentação dos últimos livros das “Edi-

ções Revista de Marinha”; deslocou-se o 
seu Director e Editor, Alexandre da Fonse-
ca, acompanhado pelo coordenador das 
edições, Orlando Temes de Oliveira.

No dia 12, pelas 18h00, no Auditório do 
Clube Naval, foi apresentado o livro “Luga-
res Azuis”, cujo autor é o Dr. Miguel Mar-
ques e que teve a sua primeira apresen-
tação no passado dia 30 de Novembro, 
na Póvoa do Varzim, terra natal do autor, 
a que se seguiram apresentações públi-
cas nas cidades do Porto, de Lisboa e da 
Horta. 

A sessão foi presidida pelo Presidente 
do Clube Naval, António Fontes, que deu 
as boas vindas a uma assistência que 
encheu a sala e em que foi de destacar a 
presença do Secretário Regional do Mar 
e Pescas. A apresentação, precedida por 
uma curta intervenção do Editor, coube a 
Mafalda de Freitas e a Manuel Ara de Oli-
veira, personalidades funchalenses bem 
ligadas aos assuntos do Mar. O autor fina-
lizou a sessão com uma explicação da sua 
motivação na escrita da obra, em que cada 
lugar azul retratado encerra toda uma estó-
ria ligada à água; cada texto contém uma 
relevante mensagem sobre o presente e o 
futuro do mar, dos lagos e dos rios, recur-

sos naturais que são vitais para o harmo-
nioso desenvolvimento económico, social 
e ambiental da humanidade.

No dia 14, às 12h00, a bordo do fer-
ry LOBO MARINHO, atracado ao cais, 
foi apresentada a 4ª edição do livro “Os 
Submarinos na Marinha Portuguesa”. No 
salão da 1ª classe, praticamente cheio, 
de sublinhar as presenças do Represen-
tante da Républica na Região Autónoma 
da Madeira (RAM), da Vice-Presidente da 
Assembleia Regional da RAM, da Secre-
tária Regional do Ambiente em represen-
tação do Presidente do Governo Regional 
e dos Comandantes Operacional, Militar e 
da Zona Marítima. Dadas as boas-vindas 
pelo Comandante do navio, Cte. Paulo 
Baptista, o Editor e o Cte. Pedro Amaral 
Frazão (representando o Grupo Sousa) fi-
zeram curtas intervenções. Seguiram-se 
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As Pescas no contexto da Governação
por Ricardo Serrão Santos*

do Oceano. Sendo o Oceano um siste-
ma interconectado e onde os mananciais 
pesqueiros de interesse comercial têm 
alargada distribuição geográfica, quer seja 
apenas numa ou várias das etapas do seu 
ciclo, o conhecimento e a gestão exigem 
cooperação internacional e interdisciplinar.

Neste contexto quero destacar, como 
exemplo, o papel fundamental, que teve e 
que se mantém, do Conselho Internacio-
nal para a Exploração do Mar (CIEM ou 
ICES), a organização científica intergover-

Nas pescas podemos imaginar um 
mar rico em pescado e sem pesca-
dores, podemos criar um mar rico 

em peixes e com pescadores, mas nunca 
poderemos imaginar um mar sem peixes 
e com pescadores. Este é o dilema mais 
simples em termos de formulação, mas ao 
mesmo tempo mais complexo em termos 
de governação.

As pescas são uma das últimas ativida-
des humanas de grande escala que explo-
ra recursos selvagens. Se a sustentabilida-

FOTO LUIS MIGUEL CORREIA

de dos mananciais pesqueiros no contexto 
da exploração pesqueira em condições de 
oceanos previsíveis e estáveis já era em 
si complexa e de governação difícil, num 
oceano em mudança a incerteza associa-
da a estes processos aumenta.  

A necessidade de garantir oceanos sus-
tentáveis e resilientes, de onde se possa 
explorar recursos de forma suficiente e 
eficaz, reforça a importância de basear 
a gestão no melhor conhecimento cien-
tífico e nas variáveis bio-físico-químicas 
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Pesca que gostaria de destacar prende-se 
com a abordagem regional e a responsa-
bilidade do estado costeiro na gestão dos 
seus recursos. Em Portugal a diversidade 
de espécies comerciais é superior à exis-
tente na maioria dos Estados costeiros 
europeus Atlânticos pelo que o desafio da 
gestão não se pode restringir às espécies 
sujeitas ao regime europeu de quotas. A 
responsabilidade da gestão dos recursos 
que pescamos é também nacional e temos 
de o fazer incentivando o conhecimento e 
envolvendo, de forma participada a socie-
dade civil e sobretudo os próprios pesca-
dores, valiosa fonte de dados e de saber. 

Reitero o meu empenho em prosseguir 
uma Estratégia para o Mar que visa o de-
senvolvimento sustentável numa forma 
integrada e inclusiva, baseado no conhe-
cimento científico e na promoção da ino-
vação, assim como a utilização dos espa-
ços marinhos numa perspetiva de gestão 
sustentável dos recursos, de preservação 
da biodiversidade e do ambiente marinho.

* Ministro do Mar

OBSERVAÇÃO:
Este artigo foi redigido em fevereiro de 2020, 
antes de conhecidos os efeitos da atual pan-
demia COVIDIS – 19.

namental mais antiga do mundo, criada em 
1902, em Copenhaga,  respondendo aos 
esforços de diversos grupos de cientistas 
de países da Europa (e América do Norte) 
para promover e incentivar a cooperação 
científica internacional na oceanografia e 
na exploração dos mares com especial 
foco nas pescas. Este organismo que in-
tegra especialistas dos diversos países e 
vários domínios científicos, entre os quais 
portugueses (Portugal é membro desde 
1968), é hoje responsável pelo aconse-
lhamento científico e propostas de ges-
tão, particularmente das quotas fixadas a 
nível europeu relativamente aos principais 
recursos do Atlântico Nordeste (incluindo 
o Mar do Norte e Mar Báltico e Ártico ad-
jacente). 

Enquanto membro da União Europeia e 
no quadro da Política Comum de Pesca, 
Portugal está vinculado aos objetivos da 
mesma: garantir que as atividades da pes-
ca e da aquicultura sejam ambientalmente 
sustentáveis a longo prazo e geridas de 
uma forma consentânea com objetivos 
consistentes de gerar benefícios económi-
cos, sociais e de emprego, e em contribuir 
para o abastecimento de produtos alimen-
tares. Tendo em vista atingir esses objeti-
vos a Política Comum das Pescas aplica 
a aproximação de precaução e a aborda-
gem ecossistémica à gestão das pescas e 
visa assegurar que os recursos biológicos 
marinhos vivos sejam explorados de forma 
a restabelecer e manter as populações das 
espécies exploradas, acima dos níveis que 
possam gerar o rendimento máximo sus-
tentável, numa base progressiva e gradual, 
para todas as unidades populacionais.

Podemos hoje afirmar que o estado glo-
bal das unidades populacionais dos princi-
pais recursos da pesca europeus, em par-
ticular os do Atlântico (contexto alargado) 
tem vindo a melhorar, como resultado das 
medidas de gestão implementadas, acom-
panhadas da restruturação da frota e de 
crescentes níveis de controlo, bem assim 
como os esforços desenvolvido na defesa, 
em fora internacionais, da promoção  de 
pescarias geridas de forma sustentável e 
de medidas  globais de reforço ao com-
bate da pesca ilegal, não reportada e não 
regulamentada. 

Mas como tenho dito para gerir é preci-
so conhecer e, por isso, a Política Comum 
de Pesca tem como princípios de boa go-
vernação, entre outros, a atenção às espe-
cificidades regionais, através de uma abor-
dagem regionalizada e o estabelecimento 
de medidas conformes com os melhores 
pareceres científicos disponíveis.

Sem dados fiáveis não existem bons 
pareceres científicos. Assim a recolha de 
dados biológicos, ambientais, técnicos 

e socioeconómicos necessários para a 
gestão das pescas é parte integrante da 
política de pesca europeia sendo elegível, 
no âmbito do Fundo Europeu dos Assun-
tos Marítimos e das Pescas (FEAMP). No 
caso de Portugal foram alocados cerca de 
30 milhões de euros para estas medidas 
distribuídas por Continente, Madeira e 
Açores para o período que vai de 2014 a 
2020.  

Os pareceres científicos suficientemente 
fundamentados são um elemento funda-
mental da Política Comum de Pesca. Por 
isso o Ministério do Mar tem como priori-
dade a prossecução das tarefas que levem 
ao melhor conhecimento dos processos 
ligados aos ecossistemas marinhos e, em 
particular, no caso das pescas, aos recur-
sos piscatórios.  Além dos laboratórios 
de Estado as universidade e centros de 
investigação são também relevantes pelo 
conhecimento que detém, razão pela qual 
defendo uma maior troca de experiências 
e colaboração em projetos conjuntos es-
tabelecendo uma verdadeira rede de cien-
tistas ligados ao mar, necessária à melhor 
compreensão dos complexos sistemas em 
causa e dos desafios associados.  A cria-
ção do Observatório do Atlântico é mais 
um passo nesse sentido.

O outro aspeto da Política Comum de 
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A Docapesca e a Valorização do Pescado
por Teresa Coelho*

O investimento na modernização e rea-
bilitação dos equipamentos e infraestrutu-
ras portuárias é outra das prioridades da 
empresa, tendo sido desenvolvido um ex-
tenso trabalho, com particular atenção no 
reforço das condições de segurança de 
pessoas e bens e na melhoria da eficiência 
energética dos portos. Este investimento 
traduziu-se na realização de um conjunto 
muito significativo de intervenções entre 
2016 e 2019, que terá continuidade nos 
próximos anos. 

No âmbito da valorização do pescado, 
a empresa tem vindo, desde 2012, a pro-
mover as espécies sustentáveis e de baixo 
valor comercial, como é o caso da cavala, 
e a partir de 2018, do carapau. O carapau 
foi alvo de campanhas em televisão, im-
prensa local e nas redes sociais. As cam-
panhas, que contam com a participação 
dos atletas Fernando Pimenta, Francisco 
Lufinha, Hugo Vau, Joana Pratas e Tere-
sa Almeida, e incluem um programa de 
sensibilização nas escolas em que são 
salientados os benefícios do consumo do 
pescado e a sua importância na adoção 
de hábitos alimentares saudáveis junto 
de crianças e jovens. A título de exemplo, 
regista-se que, face a 2017, o preço mé-
dio do carapau aumentou cerca de 30%, 
contribuindo assim para o aumento do 
rendimento dos pescadores.

Na vertente da sustentabilidade am-
biental, destaca-se o projeto “A Pesca por 
um mar sem lixo”, que visa sensibilizar e 
apoiar a classe piscatória na adoção de 
boas práticas ambientais, através da se-

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A., é 
uma empresa do Setor Empresarial 
do Estado no domínio do Mar, que 

tem como objetivo contribuir para a afir-
mação entre nós de um setor das Pescas 
moderno, competitivo e sustentável.

Entre os principais desafios a que a 
Docapesca tem dado resposta estão a 
valorização do pescado, a inovação e o 
desempenho financeiro da empresa, que 
se têm concretizado através do desenvol-
vimento de projetos inovadores e da mo-
dernização e certificação das infraestrutu-
ras portuárias.

Nos últimos anos têm sido promovidas 
iniciativas no âmbito do crescimento e de-
senvolvimento sustentável, consubstan-
ciadas em projetos de economia circular, 
e foram implementadas ações que contri-
buem para a transferência de valor para o 
setor, para o aumento do rendimento dos 
seus profissionais, incentivam a interna-
cionalização e estimulam a melhoria das 
práticas de higiene e segurança alimentar, 
reforçando assim a confiança dos consu-
midores nos produtos nacionais.

Paralelamente, a empresa tem vindo a 
prosseguir uma trajetória continuada de 
melhoria da eficiência organizacional com 
vista à otimização dos gastos operacio-
nais, bem como o desenvolvimento de in-
tervenções sustentadas num princípio de 
racionalidade económica, que assegure o 
cumprimento dos objetivos estratégicos 
da empresa, apostando assim na introdu-
ção de novas tecnologias e novas meto-
dologias de trabalho.

Um dos principais vetores de atuação 
da empresa tem sido a garantia das con-
dições de higiene e segurança alimentar, 
através da requalificação e modernização 
das Lotas, com vista à sua certificação 
no âmbito do referencial ISO 22000:2005 
(Sistema de Gestão de Segurança Alimen-
tar), um processo essencial para melhorar 
os procedimentos internos e garantir aos 
consumidores a existência de um sistema 
de controlo fiável. Atualmente, existem sete 
lotas certificadas (Viana do Castelo, Póvoa 
de Varzim, Aveiro, Figueira da Foz, Sesim-
bra, Sagres e Quarteira), três em processo 
de certificação e em dois anos, o objetivo 
da Docapesca é concluir o processo de 
certificação nas restantes lotas do país. 

Uma ação da campanha de 
valorização do Carapau, com a 

presença do atelta Fernando Pimenta.

A separação de resíduos no âmbito do projeto 
“A pesca por um mar sem lixo”.
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e segurança alimentar e das condições 
de segurança nos portos de pesca, que a 
Docapesca tem vindo a realizar de forma 
continuada. Considerando os inúmeros 
problemas existentes nas infraestruturas, 
devido à falta de investimento e às con-
dições naturais desfavoráveis, a empresa 
vai continuar a realizar melhorias que per-
mitam as melhores condições para a ati-
vidade da pesca e para a valorização do 
seu produto.

A Docapesca tem-se colocado num 
patamar único no contexto do setor em-
presarial do Estado visto que tem vindo 
a apresentar resultados líquidos positivos 
nos últimos dez anos e não tem endivida-
mento bancário, estando assim reunidas 
as condições para continuar uma trajetó-
ria de crescimento, contribuindo para um 
setor das pescas e da aquicultura cada 
vez mais moderno, competitivo e susten-
tável.

* Presidente do C.A. da Docapesca

paração dos resíduos gerados a bordo e/
ou capturados nas artes de pesca, que 
permita dar outra vida aos plásticos reco-
lhidos, e a sua integração como matéria-
-prima secundária em novos produtos. 
Atualmente, o projeto conta com cerca 
600 embarcações aderentes e mais de 
2.000 pescadores envolvidos e terá con-
tinuidade no presente ano, prevendo-se 
a sua implementação em todos os princi-
pais portos de pesca. 

Em matéria de inovação, o presente 
ano será assinalado pela implementação 
de um novo sistema da primeira venda 
de pescado, que se pretende que venha 
a substituir o que atualmente suporta a 
principal atividade da Docapesca. Até ao 
final de 2020, será implementado o pro-
jeto piloto que visa dar resposta às novas 
exigências tecnológicas, desenvolvendo 
novas funcionalidades que permitam uma 
maior otimização de processos, reforçan-
do assim a qualidade do serviço prestado 
pela empresa.

A diversificação das atividades portuá-
rias tem igualmente sido um foco da em-
presa. Exemplo dessa diversificação foi a 
participação no Parque de Ciência e Tec-
nologia do Mar – SmartOcean, em Peni-
che, um projeto dinamizador da economia 
local, com características inovadoras e 
com enfoque no desenvolvimento da eco-
nomia azul, que conta com a participação 
da Câmara Municipal de Peniche, do Ins-
tituto Politécnico de Leiria e do Centro de 
Inovação em Biotecnologia de Cantanhe-
de (Biocant). O SmartOcean visa a criação 
de condições de acolhimento e incubação 
de empresas com atividade no âmbito 
da aquacultura, biotecnologia, inovação 
alimentar, turismo costeiro e tecnologias 
de informação, comunicação e eletrónica 
e funcionará como uma âncora de desen-
volvimento, potenciando a atração de no-
vas empresas, com cariz inovador.

Estes e outros projetos têm contribuí-
do para o aumento do rendimento dos 
pescadores. Em 2019, o valor do pesca-
do transacionado nas lotas e postos de 
Portugal Continental sob gestão da Do-
capesca atingiu o valor histórico de 212,3 
milhões de euros, o que representa um 
crescimento de 3,3% em comparação 
com os 205,5 milhões do ano de 2018. 
O pescado transacionado atingiu assim o 
valor mais elevado desde que existem re-
gistos estatísticos sistematizados.

A quantidade de pescado transaciona-
do também passou de 99,7 mil tons em 
2018, para 112,6 mil tons, corresponden-
do a um aumento de 12,7%. A lota de 
Peniche foi responsável por um valor de 
vendas de 31,9 M€ seguindo-se Sesimbra 
(29,4 M€) Matosinhos (24,6 M€) Aveiro 
(17,7 M€) e Vila Real de Santo António (14 
M€).

Estes resultados só são possíveis devi-
do ao conjunto de investimentos referen-
tes à melhoria das condições de higiene 
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Peixe dos Açores
– A Qualidade Da Natureza!

por Cìntia Machado*

nessa altura, à efetiva descentralização do 
Serviço de Lotas e Vendagem, por forma a 
que, aproximando o poder dos cidadãos, 
pudessem ser encontradas as soluções 
mais conformes com as necessidades e 
os anseios de cada um e de todos. Assim, 
foram transferidas para os órgãos da Re-
gião as atribuições que, na altura, vinham 
sendo exercidas pela Administração Cen-
tral, inicialmente através da Junta Central 
das Casas dos Pescadores e, mais tarde, 
através do Serviço de Lotas e Vendagem, 
sendo criado pela primeira vez, através 
deste diploma, o Serviço Regional de Lo-
tas e Vendagens.

Dois anos volvidos, o Decreto Regio-
nal nº 10/81/A, da Assembleia Regional 
da Região Autónoma dos Açores, ditava 
o seguinte, antecipando um futuro que se 
tornou de facto realidade … embora ainda 
afetada por um desenvolvimento incipiente 
é por demais evidente que a pesca poderá 
vir a ser, num futuro bastante próximo, um 
dos principais pilares da economia açoria-
na, se atentarmos na dimensão da Zona 
Económica Exclusiva da Região, nas suas 

O Mar dos Açores e as atividades 
com ele relacionadas sempre 
constituíram e continuam a consti-

tuir um desígnio para os Açorianos, e de 
grande importância estratégica para o de-
senvolvimento económico dos Açores. O 
mar tem sido uma fonte de rendimentos e 
um fornecedor de alimentação, que che-
gam ao consumidor através do pescado 
que capturamos. É im-
possível falar dos Açores 
sem falar de peixe e de 
pescas! 

A pesca na Região 
Autónoma dos Açores 
remonta ao séc. XV, al-
tura da colonização das 
ilhas. Maioritariamente artesanal, a pesca 
açoriana caracteriza-se pelo uso de méto-
dos tradicionais e esforço de pesca em pe-
quena escala, com uma frota de reduzidas 
dimensões e em número limitado, sendo 
considerada uma pesca sustentável.

No século passado, muitas evoluções 
ocorreram neste setor!  Em 25 outubro de 
1946, no edifício da Capitania do Porto de 

Ponta Delgada, onde funcionou provisoria-
mente a Casa dos Pescadores, realizou-
-se a primeira reunião de direção daquele 
organismo corporativo. No ano seguinte, 
a Casa dos Pescadores de Ponta Delga-
da, dependente da Administração Central, 
funcionava em pleno, prestando todo o 
apoio, quer social, médico e comercial a 
todos os sócios de pleno direito da Casa 

dos Pescadores, exis-
tindo inclusivamente 
contratos com médicos, 
dentistas e enfermeiros.

Em 1979, na sequên-
cia da instituição da 
Autonomia, podia ler-
-se no preâmbulo do 

Decreto-Lei nº 435, de 6 de novembro, 
que a autonomia política e administrativa 
da Região Autónoma dos Açores deter-
minava necessariamente uma adaptação 
das estruturas dos diversos organismos e 
serviços à nova vida regional. Neste âmbi-
to, as características próprias da atividade 
piscatória da Região Autónoma dos Aço-
res aconselhavam a que se promovesse, 
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da a informatização dos serviços, dotando 
a Sede e as Delegações de Angra do He-
roísmo e Horta de equipamento eletrónico. 

Nos anos 90, é informatizada a Lota de 
Ponta Delgada, seguindo-se Rabo de Pei-
xe, São Mateus da Calheta, Praia da Vitória 
e Santa Cruz da Horta, ficando assim as 
cinco maiores lotas da Região dotadas de 
modernos sistemas de leilão informatizado. 

Na primeira década deste século, a 
Lotaçor atravessou uma fase de reestru-
turação interna, uma nova estrutura orgâ-
nica, novos conceitos de funcionamento 
e redução do número de lotas existentes, 
acompanhadas de um novo sistema de 
gestão integrada, que resultaram numa 
melhoria no seu desempenho, preparando 
a empresa para novos desafios, sempre na 
perspetiva de melhor servir o setor. 

Em 22 de julho de 2005, por evidentes 
necessidades de adaptação da atividade 
da empresa a uma realidade em constante 
mutação, a Assembleia Legislativa Regio-
nal dos Açores criou a atual Lotaçor - Ser-
viço de Lotas dos Açores, S. A., com a na-
tureza de sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, pertencente ao 
Setor Público Empresarial Regional, que 
sucedeu à Lotaçor, EP. O seu objeto social 
foi ampliado, tendo à sua responsabilidade 
a realização de todas as operações relati-
vas à primeira venda de pescado e respeti-
vo controlo e a exploração, gestão e admi-

potencialidades e no interesse que cada 
vez mais intensamente surge pela sua 
exploração. Mais mencionava que … um 
fator essencial para esse desenvolvimento, 
era também … um controlo efetivo e efi-
ciente daquilo que a pesca produz.

Consequentemente, dada a especifici-
dade da Região, distribuída por nove ilhas, 
as características que deveria possuir um 
serviço público de lotas, não só por via 
deste fator geográfico, como também 
pelas atribuições que lhe iriam ser entre-
gues, aconselhavam a que este orga-
nismo revestisse a natureza de empresa 
pública, pelas vantagens de uma maior 
maleabilidade de processos de gestão e 
pela existência de um estatuto de pessoal 
bem definido à partida. Deste modo, em 
8 de julho de 1981, foi criado, sob tute-
la da Secretaria Regional da Agricultura e 
Pescas, o Serviço Açoriano de Lotas, E.P., 
abreviadamente designado por Lotaçor, 
absorvendo nos seus quadros o pessoal 
afeto ao Serviço Regional de Lotas e Ven-
dagens. Assim nascia a Lotaçor, que tinha 
como objeto principal a realização de to-
das as operações de primeira venda do 
pescado e controle do cumprimento das 
disposições legais referentes a esta maté-
ria na Região Autónoma dos Açores.

Começam, nesta altura, a construção e 
adaptação de alguns edifícios, dotando-os 
com as condições mínimas para a primeira 

venda, bem como a inclusão de balanças 
de ponteiro e caixas plásticas, até à data 
inexistentes na Região, em 52 lotas, ao 
mesmo tempo que se dotavam os pesca-
dores e comerciantes de documentação 
própria correspondente às transações de 
pescado, bem como se começam a inserir 
melhorias na área da segurança alimentar. 
Por outro lado, começava a construção de 
entrepostos frigoríficos, em algumas ilhas, 
dotando assim a Região de estruturas pró-
prias para esse efeito, até então também 
inexistentes. A nível administrativo, é inicia-
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valorização, pois torna-o mais procurado 
e, desta forma, o mercado encarrega-se 
de o valorizar.

Apesar dos Açores terem uma Zona 
Económica Exclusiva com cerca de um mi-
lhão de km2, as áreas potenciais de pesca 
são diminutas, pois os fundos até aos 200 
m constituem apenas 0,002%, até aos 600 
m 0,008% e até aos 1.500 m 7,6% do total 
da ZEE.  

Comercialmente, o setor das pescas 
explora cerca de 110 das 500 espécies 
marinhas identificadas, com os aparelhos 
de linha e anzol a dominar os diversos mé-
todos de pesca. A frota pesqueira é com-
posta maioritariamente por embarcações 
até 12 m de comprimento, contribuindo 
para a seletividade das capturas.

Com pouca área de pesca e embar-
cações de pequena capacidade, a valo-
rização do nosso pescado assume fulcral 
importância. A Lotaçor tem colaborado, e 
continuará sempre a colaborar, para que 
um bem tão precioso e importante para 
uma alimentação saudável chegue ao seu 
destino com os mais elevados padrões de 
qualidade. Trata-se de valorizar espécies 
igualmente nutritivas, mas com menor va-
lor comercial! Trata-se de vender melhor e 
não de pescar mais!

Tendo a Lotaçor como missão realizar 
a primeira venda de produtos da pesca e 
operações conexas, prestando um serviço 
público com rigor e qualidade, em colabo-
ração com as autoridades governamen-
tais, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentado da fileira do pescado nos Aço-
res, apenas podemos recomendar que…  
consuma pescado dos Açores!

* Presidente do C. A. da Lotaçor

nistração das lotas e também dos portos 
e núcleos de pesca sob a coordenação 
da autoridade portuária para o sector das 
pescas, bem como a exploração das insta-
lações e dos equipamentos frigoríficos da 
Região Autónoma dos Açores. 

A Lotaçor, sendo uma empresa pública 
regional implantada em todas as ilhas des-
de longa data, conhece profundamente os 
hábitos, cultura e necessidades da classe 
piscatória, desempenhando um importante 
papel social neste setor. Presta apoio a toda 
a fileira da pesca e é uma referência incon-
tornável na área das Pescas dos Açores. 
Tem conseguido ultrapassar os diversos 
desafios que lhe foram e continuam a ser 
colocados, pois enfrenta uma adaptação 
diária às necessidades de um setor cada 
vez mais exigente em diversas vertentes.

A Lotaçor é também a interface entre 
o subsetor extrativo e o consumidor, pelo 
que tem a Qualidade e a Segurança Ali-
mentar como preocupações permanentes 
e estratégicas ao nível do investimento e 
da inovação, considerando-as, não só 
uma exigência do mercado, mas, princi-
palmente, um fator diferenciador para uma 
região como os Açores.

Temos hoje sob a nossa responsabili-
dade 11 lotas, 30 postos de recolha, 10 
entrepostos, colaboramos na gestão de 
cerca de 50 portos e núcleos de pesca, 
mais de 700 casas de aprestos e uma in-
finidade de equipamentos repartidos pelas 
9 ilhas, que não seriam possíveis gerir sem 
o precioso empenho de cerca de 190 fun-
cionários.

Acreditamos de facto que temos o me-
lhor peixe do mundo e apostamos forte-
mente nesse conceito. O peixe que ven-
demos é-nos confiado pelos pescadores, 

sendo responsabilidade da Lotaçor man-
ter o seu grau de frescura inalterado até 
à altura de venda. Para melhor exercer as 
suas funções, a Lotaçor tem implementa-
do, em todas as lotas, o sistema HACCP, 
certificado pela Associação Portuguesa de 
Certificação segundo as normas do Codex 
Alimentarius. 

É também importante realçar que as 
pescarias dos Açores estão certificadas 
como Dolphin Safe e Friend of the Sea e 
todas as espécies por nós comercializa-
das estão certificadas com o selo “Marca 
Açores – Certificado pela Natureza”, ga-
rantindo que todo o pescado é capturado 
com artes de pesca ancestrais, artesanais, 
seletivas e ecológicas.

O tratamento que conferimos ao pesca-
do que nos é confiado, a sua conservação 
dentro dos requisitos exigidos pelas autori-
dades sanitárias e pela legislação regional, 
nacional e comunitária em vigor e a certifi-
cação de pescarias, por si só, já garantem 
uma boa valorização do nosso pescado. 
Ainda assim, a Lotaçor continua a desen-
volver novos projetos, como a marcação 
do pescado, a venda online, o alargamento 
da certificação a todos os estabelecimen-
tos, a aquisição de novos equipamentos 
de apoio, como máquinas de gelo, e as 
permanentes requalificações de entrepos-
tos e lotas, entre outros.

Para além desses projetos, a Lotaçor 
mantém presença assídua e já reconhe-
cida nas principais feiras e exposições 
nacionais e internacionais de produtos do 
mar e da pesca, sempre com o objetivo de 
promover e divulgar a qualidade do peixe 
dos Açores no seu conjunto. A qualidade 
do pescado apresentado nesses eventos 
tem, com certeza, contribuído para a sua 
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A Indústria Portuguesa
de Pescado Congelado

As suas valias, problemas e perspetivas
por Manuel Tarré*

ladas de produtos do mar e empregando 
cerca de 3.500 trabalhadores.

Os tempos são de acalmia e o encerra-
mento de unidades que se registou no pas-
sado não é expectável.

OS PRODUTOS

Nos primórdios da indústria em Portugal 
as unidades, situadas junto dos principais 
portos de Pesca, como Matosinhos, Aveiro, 
Peniche e Sines, eram abastecidas pela fro-
ta nacional, em quantidades manifestamen-
te insuficientes. As importações de pescado 
congelado eram contingentadas, sendo um 
dos objetivos a proteção dos armadores 
portugueses, o que causava constantes 
problemas no acesso à matéria-prima pela 
indústria. A congelação de sardinha assu-
mia significativa importância, que se perdeu.

Os congelados que consumimos hoje, 
na sua esmagadora maioria, não são pro-
venientes da nossa costa, mas da pesca 
longínqua, de águas limpas e profundas 
onde a poluição é muito reduzida, de 
águas portuguesas apenas são suscetíveis 
de fornecer a indústria, por uma questão 

HISTÓRIA

O setor dos congelados é, sem dúvida, o 
mais recente e também o mais dinâmico de 
todo o conjunto da atividade transformado-
ra de produtos da pesca em Portugal. 

A história começa nos anos 60 do sé-
culo passado, com grande dificuldade em 
impor-se no mercado. A partir de meados 
da década de 80 passou-se a assistir a 
um rápido crescimento da produção e do 
número de empresas, sendo certo que, si-
multaneamente, muitas outras cessaram a 
atividade. A liberalização das importações 
de matéria-prima foi decisiva para este fe-
nómeno. Nessa época tem início um longo 
e difícil processo de reestruturação e recon-
versão, visando a modernização das uni-
dades, a melhoria da qualidade dos artigos 
processados e a obtenção de uma maior 
competitividade.

A congelação a bordo dos maiores na-
vios pesqueiros também foi determinante 
para a melhoria do produto, a exportação 
apenas era realizada por um número muito 
escasso de empresas.

Desde a década de 90, com o apoio 
dos diversos fundos comunitários, muitas 

unidades foram criadas ou reestruturadas, 
ampliando-se as instalações e assistindo-se 
a concentrações. Os níveis tecnológicos e 
de controlo de qualidade registaram um im-
parável progresso.

Com a entrada do século XXI o mercado 
registou uma permanente mutação, com a 
grande distribuição a absorver uma quota 
cada vez maior, tendo-se colocado diver-
sos problemas, alguns deles verdadeiros 
desafios para os industriais, tais como exi-
gências contratuais até aí inexistentes, mar-
cas próprias, abastecimento das cadeias 
no exterior. Registou-se, paulatinamente 
a substituição do pescado a granel pelo 
pescado embalado, constatando-se uma 
crescente apetência dos consumidores por 
produtos mais elaborados. Foi publicada 
legislação rigorosa relativa à rastreabilidade 
e controlo da informação ao consumidor 
dos produtos da pesca e aquicultura, bem 
como foi estabelecido um método oficial 
para determinação do teor de água adicio-
nada (vidragem).

Nos dias de hoje encontram-se em ativi-
dade cerca de 60 empresas, que faturaram 
em 2018 cerca de 430 milhões de euros, 
tendo-se produzido perto de 120 mil tone-
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a pescada da África do Sul e Chile, salmão 
selvagem e lula de tamanhos grandes.

Os produtos de aquicultura, inevitavel-
mente, vão ganhando espaço, surgindo 
como alternativa, mas tem de haver muito 
rigor com a qualidade, pois o consumidor 
português é tradicionalmente exigente e 
está disposto a pagar um pouco mais por 
pescado selvagem.

O aumento do poder de compra da po-
pulação em diversos países Asiáticos e as 
exigências apertadas da U.E. no que se 
refere aos produtos importados, atendendo 
a fatores higio-sanitários e de sustentabili-
dade, têm conduzido ao desvio de matéria-
-prima da Europa para o consumo na Ásia.

CONCORRÊNCIA

A concorrência desleal que existe no 
mercado, promovida por uma minoria de 
operadores que realizam atividades à mar-
gem da Lei, é um problema que tem de ser 
solucionado pelas entidades competentes. 
Essa concorrência desleal traduz-se em 
estratagemas como a água de vidragem 
exagerada não descontada no peso do 
pescado ou com a engorda mediante mé-
todos ilegais, procedimentos fraudulentos 
que não só prejudicam a transparência do 
mercado como a qualidade e prestígio do 
produto congelado, que tanto custou a al-
cançar. A fiscalização e punição pelas au-
toridades destes fenómenos tem sido pon-
tual, pelo que os mesmos persistem.

EXPORTAÇÕES

Em 2018 produziram-se 120.000 tons 
de produtos do mar congelados. Expor-
taram-se mais de 74.000 tons, por um 
valor de 210 M€, tendo-se destinado à 

de disponibilidade, o polvo, a sardinha e o 
carapau.

A congelação a bordo dos navios em alto 
mar, que se concretiza apenas algumas ho-
ras após a captura, sendo os mesmos ver-
dadeiras fábricas de congelação flutuantes, 
sujeitos a vistorias rigorosas, faz com que 
a qualidade dos produtos seja irrepreen-
sível. A regulamentação e fiscalização da 
União Europeia quanto à sustentabilidade 
das espécies, com sucessivas restrições a 
diversas pescarias, como sentimos particu-
larmente em Portugal no caso da sardinha, 
é extremamente rigorosa. Por outro lado, 
mesmo os navios e fábricas, de países ter-
ceiros que exportam para a UE, estão iden-
tificados e são vistoriados periodicamente 
por esta.  

Sem pôr em causa a qualidade de muito 
peixe fresco que se consome em Portugal a 
verdade é que boa parte do mesmo pode 
levar muitos dias em gelo, pelo que não é 
comparável ao pescado congelado em alto 
mar.

As diversas marcas que operam no 
nosso mercado têm investido bastante na 
melhoria da apresentação e qualidade, com 
embalagens cada vez mais práticas embora 
sofisticadas. Conscientes da necessidade 
de preservação do meio ambiente os in-
dustriais estão fortemente empenhados em 
encontrar soluções para reduzir o impacto 
ambiental dos plásticos de embalamento, 
sendo certo serem difíceis alternativas radi-
cais economicamente viáveis.

O pescado em corte tradicional con-
tinua a ser a categoria mais dinâmica da 
oferta, o que se explica pela forte tradição 
nos hábitos de alimentação da população 
portuguesa. O embalamento posta a posta, 
alternativa disponível há vários anos, permi-
te que o consumidor possa levar apenas a 
quantidade que pretende, de forma rápida e 
com toda a higiene.

Portugal é, dos países europeus, o que 
mais pescado consome, representando 
25% da nossa alimentação. As espécies 
mais procuradas pelos consumidores são: 
pescada, red-fish, bacalhau, choco, lula, 
polvo, sardinha, tamboril, peixe espada e 
carapau.

As refeições pré-preparadas à base de 
pescado e os produtos inovadores devi-
do ao desenvolvimento que têm conheci-
do mercê do investimento das empresas 
neste segmento, assumem hoje inegável 
importância, quer no retalho quer no canal 
Horeca. A título exemplificativo: caldeirada, 
pratos de bacalhau, salgados, panados, 
hamburguers, suchi, e preparados para ar-
roz e açorda.

MATÉRIA-PRIMA

O acesso à matéria-prima para o setor 
é um problema constante, sobretudo em 
determinadas espécies como por exemplo 
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cos, contando o signatário com mais de 25 
anos na Presidência da Direção, composta 
atualmente por cinco das mais relevantes 
empresas destas áreas.

A ALIF muito tem contribuído para o 
desenvolvimento destes setores, estabe-
lecendo contactos com o poder político, 
entidades oficiais e suas congéneres no 
seio da U.E. Organiza consecutivamente, 
com resultados de sucesso, a participação 
conjunta das empresas nacionais em stan-
ds nas principais feiras internacionais da 
alimentação: ESE – Bruxelas, SIAL – Paris, 
ANUGA – Colónia, TUTOFOOD – Milão e 
CONXEMAR – Vigo.

* Presidente da Direção da ALIF
 geral@alif.pt

U.E. 55.000 tons. As expetativas para os 
próximos anos são positivas, focadas num 
aumento tanto nos mercados onde já nos 
encontramos como abrindo novos desti-
nos. Mercados como o Brasil ou Angola, 
estratégicos para as nossas exportações 
pelo que possuem em comum com a nos-
sa cultura gastronómica, foram penalizados 
por razões políticas ou económicas, mas 
espera a indústria prontamente superar es-
sas dificuldades.

A marca Portugal no pescado é uma 
mais valia no exterior, que tem de se con-
tinuar a valorizar

A participação agrupada das empresas 
portuguesas, em anos consecutivos, nas 
principais feiras internacionais da alimenta-
ção é uma das chaves do sucesso, a quali-
dade do produto português tem-se afirma-
do todos os anos, assim como a reputação 
de fiabilidade e de capacidade de resposta 
das empresas nacionais.

ÓMEGA 3

A Fileira do Pescado que integra as As-
sociações sectoriais dos armadores de 
pescas industriais, do pescado congelado, 
do pescado fresco e do bacalhau, para 
além da DOCAPESCA, tem promovido nos 
últimos anos significativas campanhas pro-
mocionais apelando ao consumo de pesca-
do controlado e sustentável, assinalando os 
benefícios deste para a saúde.

Presentemente está em desenvolvimen-
to um estudo científico, com parceiros da 
máxima credibilidade, com um duplo ob-
jetivo: estimar o valor médio do índice de 
Ómega 3 nos segmentos da população 
portuguesa com maior carência de ácidos 
gordos ómega 3 na sua dieta e traduzir o 
valor do índice em benefícios / riscos lí-
quidos para este grupo de portugueses. 
O estudo vai permitir obter, pela primeira 
vez, dados primários sobre a população 
portuguesa, indispensáveis para a defini-
ção assertiva de campanhas e ações de 
comunicação e marketing, pelas empre-
sas do setor do pescado e é já possível 
prever que, através das suas conclusões, 
será possível reforçar o posicionamento 
do pescado e de algumas espécies como 
alimento saudável, definindo o seu mix de 
comunicação com mensagens e ações 
mais dirigidas e introduzindo inovações no 
setor.

IVA

A taxa de IVA cobrada a quem consome 
peixe num restaurante é de 13%, mas os 
produtos da pesca pré-cozinhados adquiri-

dos no retalho e processados pela indústria, 
(tais como um simples pastel de bacalhau) 
são submetidos a uma taxa de IVA de 23%, 
como se de produto de luxo se tratasse. 
Situação bem diferente do que ocorre aqui 
ao lado, em Espanha e França, em que as 
taxas são de 10% e 5,5%. Urge alterar esta 
situação económica e uniformizar as taxas 
dos produtos alimentares.

ASSOCIAÇÃO

A ALIF – “Associação da Indústria Ali-
mentar pelo Frio”, foi fundada em 1975 e 
representa em Portugal a indústria de con-
gelação de pescado, alimentos pré-cozi-
nhados, hortícolas e entrepostos frigorífi-



30 revistademarinha.com     ·   1014 Março/Abril 2020   ·   Revista de Marinha

83.O Ano

Quem irá ditar as regras 
da pesca no século XXI?

por Luís Vicente*

principalmente navios portugueses e espa-
nhóis, para combater um problema funda-
mentalmente asiático. Aos protestos dos 
pescadores sobre os custos acrescidos 
que tinham de passar a suportar, face às 
frotas não-comunitárias, a Comissão Euro-
peia respondeu que era uma questão para 
ultrapassar pela adoção das suas regras 
pelas restantes frotas. Verdade seja dita, a 
União Europeia conseguiu que pelo menos 
uma ORGP adotasse regras equivalentes, 
em 2016, mas trata-se da NAFO, que re-
gulamenta o Atlântico Noroeste, onde mais 
uma vez o problema não se punha. Mui-
to recentemente ocorreu um caso onde 
o desígnio de exportar regras da Política 
Comum de Pescas foi aplicado com ainda 
maior força, quando a Comissão Europeia, 
nas negociações bilaterais com a Noruega, 
exigiu que o TAC de um stock partilhado 
fosse aplicado ao nível de máximo rendi-
mento sustentável (MSY), principal razão 
pela qual essas negociações necessitaram 
de três rondas.

O que permite à União Europeia adotar 
a posição de potência regulatória em ter-
mos de pesca? Naturalmente, a primeira 
parte da resposta é aquilo que fundamen-
ta o poder regulatório europeu em tudo o 
mais: o tamanho e valor do mercado úni-
co. A União Europeia é o maior importador 

No passado dia 10 de setembro, a 
nova Presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen, pro-

meteu que a sua comissão seria “geopolí-
tica”. O mote foi, nessa data, a nomeação 
da Dinamarquesa Margrethe Vestager, 
conhecida pela aplicação de multas bilio-
nárias às grandes empresas Americanas 
de tecnologia, como Vice-Presidente Exe-
cutiva para “Uma Europa Preparada para 
a Era Digital”, com competências ainda 
mais alargadas na regulamentação dos 
mercados de tecnologia e serviços digitais. 
A ambição da Comissão Europeia é utilizar 
a importância do mercado europeu para 
estabelecer regras de acesso que, depois, 
se tornem modelos globais, como aconte-
ceu no caso do Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados, mais conhecido pela 
sigla inglesa GDPR.

Se o arrojo crescente da ambição da 
Comissão Europeia poderá ser novo, a 
ideia subjacente não o é. Há já muito tem-
po que os líderes europeus gostam de ver 
a União Europeia como aquilo a que já se 
chamou uma “Superpotência Regulatória”, 
ou, por não ter capacidades militares pró-
prias, “Superpotência Herbívora”. Delibera-
damente ou não, os regulamentos, normas 
e padrões europeus têm impacto global 
em áreas tão dispares como o fabrico de 

brinquedos, a segurança aeronáutica, ou a 
produção agrícola. 

Há, no entanto, uma área da economia 
em que a vontade europeia de exportar 
as suas regras já era explicita: a pesca. 
O Regulamento n.º 1380/2013 do Parla-
mento Europeu e do Conselho de 11 de 
dezembro de 2013, que estabelece uma 
Política Comum de Pescas é bem explicito 
logo nos seus considerandos, segundo os 
quais … a União (Europeia) deverá promo-
ver, a nível internacional, os objetivos da 
Política Comum de Pescas. Os seis artigos 
do regulamento que compõem a parte de 
Política Externa determinam como essa 
promoção deve decorrer e no artigo 29.º, 
sobre as organizações regionais de gestão 
de pesca (ORGP), cria-se até a obrigação 
da União Europeia … liderar o processo de 
reforço do papel das ORGP.

A vontade de exportar as regras da Po-
lítica Comum de Pescas é tal, que chega 
a servir de fundamento para a adoção de 
regulamentos e regras dirigidas a comba-
ter práticas que a frota europeia não tem. 
Foi, por exemplo, o caso das normas su-
postamente dirigidas a combater a pesca 
dirigida às barbatanas de tubarão, que 
veio criar problemas e aumentar custos 
sobre as embarcações que capturam po-
pulações saudáveis de tubarão (inteiro), 



31Revista de Marinha   ·   1014 Março/Abril 2020    ·   revistademarinha.com

Pesca, Aquacultura, Salinicultura e Algas

acordo para a proibição de subsídios à “so-
brepesca”. A próxima oportunidade para 
chegar a um tal acordo será a Conferên-
cia Ministerial da WTO em junho de 2020, 
mas a verdade é que países com crescente 
procura por peixe, como a India e a China, 
têm rejeitado abdicar da sua capacidade 
de criar frotas competitivas. 

Se continuar a não cuidar da sua fro-
ta de pesca, a Europa arrisca-se não só 
a produzir menos, como a ser afastada 
dos pesqueiros onde atualmente está 
presente e tem peso. É o caminho que a 
tornará mera importadora de pescado cuja 
produção está sujeita a regras que cada 
vez menos controla, com consequências 
desastrosas para os Estados-Membros 
que mais consomem pescado. Para que 
a União Europeia “geopolítica” se continue 
a manifestar na pesca, influenciando uma 
fonte de alimento essencial no século XXI, 
a “Superpotência Herbívora” não pode dei-
xar perder a suas capacidades piscívoras.  

* Secretário-geral da ADAPI
 adapi.pescas@mail.telepac.pt

mundial de pescado, comprando cerca 
de 6 milhões de tons de pescado por ano, 
num valor que já excedeu os 25 mil mi-
lhões de euros. Disto os órgãos da União 
Europeia estão bem cientes.

Só que há uma segunda parte da res-
posta, que é a frota de pesca europeia. Não 
só porque captura mais de 4 milhões de 
tons, garantindo que a Europa importado-
ra tem margem para recusar os produtos 
que não cumprem os seus requisitos, mas 
também porque está presente em todos 
os oceanos do mundo, garantindo à União 
Europeia um lugar à mesa em 17 ORGP, 
ou seja, todas as que existem, exceto as do 
Indico Sudoeste e Pacifico Norte. Este é o 
fator que os órgãos da União Europeia mui-
tas vezes parecem não compreender, ou 
dar por garantido, ou quiçá por dispensável.

Num mundo cada vez mais ávido de 
produtos alimentares de origem animal, a 
pesca é a atividade capaz de responder a 
essa procura sem contribuir para a desflo-
restação motivada pela procura de novos 
espaços para a criação de mais gado, nem 
para o impacto sobre os recursos hídricos 
que têm a criação de animais ou as aqui-
culturas asiáticas. Terá de ser, no entan-
to, uma pesca baseada no conhecimento 
científico e no equilíbrio entre a capacidade 
de pesca e os recursos marítimos. Nos úl-
timos 30 anos, ficou claro que uma pesca 
assim gerida permite recuperar stocks e 
responder às necessidades das popula-
ções que consomem o pescado. 

A União Europeia tem, por isso, uma 
enorme oportunidade no século XXI. Quan-
to mais for capaz de exportar aquilo que de 
bom faz na sua regulamentação de pes-
cas, mais importante será a pesca para a 
alimentação global, o que reforçará o peso 
de quem exerça um poder regulamentador 
sobre as mesmas. É um círculo virtuoso 
que favorece a segurança alimentar e a 
sustentabilidade ambiental e económica. 

No entanto, está longe de ser certo. 

Pese embora o risco de perda de peso re-
lativo face ao crescente consumo de peixe 
pelos mercados emergentes e alguns sinais 
de falta de capacidade da União Europeia 
em rapidamente encerrar o seu mercado 
a países que pescam sem respeito pelas 
normas comunitárias ambientais ou labo-
rais, o mercado europeu continuará a ser 
importante para o pescado. Mas na frota 
de pesca a União Europeia, infelizmente, 
joga contra si mesma. Ao abdicar de apoiar 
a renovação das frotas, o desenvolvimento 
de novas tecnologias, ou o melhoramento 
das artes, está a colocar a pesca europeia 
em desigualdade com as frotas suas con-
correntes, que muitas vezes já beneficiam 
de operar sob regimes regulatórios menos 
exigentes, mas que colocam o seu pesca-
do com facilidade no mercado europeu. 
Também aqui a Comissão Europeia tem 
respondido às críticas argumentando que o 
caminho deve ser a exportação das regras 
europeias e tem apontado para a Organi-
zação Mundial do Comércio (WTO) onde, 
desde 2017, a União Europeia tem vindo 
a fazer um grande esforço para obter um 
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2020 – Uma nova página
para as pescas em Portugal e na UE?

por Ana Matias* e Gonçalo Carvalho*

pre perigosamente lento e pouco ambi-
cioso.

Segundo a The Pew Charitable Trusts, 
que, desde 2014, compara as decisões 
anuais dos Ministros das Pescas com 
os pareceres científicos disponíveis, a 
proporção dos limites fixados acima dos 
pareceres científicos estava a diminuir até 
2018. Se é verdade que esta evolução 
sempre se demonstrou demasiado moro-
sa para cumprir o prazo estabelecido pe-
los decisores políticos para acabar com 
a sobrepesca, também é verdade que a 
tendência sempre foi positiva, ou seja, 
no sentido de estabelecer cada vez mais 
TAC alinhados com a ciência. Surpreen-
dentemente, e contra todas as expecta-
tivas, uma análise preliminar e ainda não 
publicada dos resultados do Conselho de 
dezembro de 2019 mostra que 45% dos 
TAC do Atlântico Nordeste foram defini-
dos acima do aconselhamento científico. 
Isto significa que a tendência dos últimos 
anos foi invertida e acabou mesmo por 
aumentar o número de TAC definidos 
acima dos pareceres. Isto materializou as 
piores previsões das ONG: além de os Es-
tados-Membros falharem o compromisso 
de acabar com a sobrepesca nas águas 
da UE até 2020, deixaram claras dúvidas 
sobre a seriedade e empenho com que 
estão a lidar com a crise ambiental e cli-
mática que tomou a ordem do dia.

Parte da justificação para este trajeto 
estará na forma como as decisões do 
Conselho são tomadas: à porta fechada e 
normalmente sem justificação concreta e 
suportada para a definição de TAC acima 
dos pareceres científicos. A organização 
“Transparência Internacional” investigou e 
publicou em 2016 um relatório sobre os 
processos e as decisões dos Conselhos 
AGRIFISH sobre os TAC e recomendou 
várias melhorias, poucas tendo sido se-
guidas. Já em 2019, o Provedor de Jus-
tiça Europeu investigou as famosas “ma-
ratonas negociais de dezembro” sobre os 
TAC e determinou que os documentos e 
as posições dos Estados-Membros rela-
cionados com os TAC têm de ser torna-
dos públicos quando são disponibilizados 
ou imediatamente depois.

Enquanto a transparência não melhora, 
resta às ONG avaliar os resultados dos 
Conselhos e os documentos partilhados 

A Política Comum das Pescas (PCP) 
reformada da União Europeia (UE), 
que entrou em vigor no início de 

2014, exigia um fim à sobrepesca o mais 
tardar até 2020. Dois meses depois do 
fim deste prazo, é importante refletir sobre 
que esforços foram feitos pelos Ministros 
das Pescas da UE para implementar esta 
obrigação legal e, mais importante, quais 
as reais consequências de terem falhado. 
Que benefícios ambientais e socioeconó-
micos foram adiados? Como poderiam ter 
contribuído as decisões do Conselho so-
bre as possibilidades de pesca para 2020 
para a urgente necessidade de lutar con-
tra as alterações climáticas?

A versão atual da PCP representa uma 
rutura significativa com o passado, já que 
continha pela primeira vez enunciados 
claros sobre objetivos ambientais e fer-
ramentas de gestão a longo prazo. Esta 
ambiciosa mudança de rumo, justificada 
pelo falhanço das reformas anteriores, es-
tabeleceu como um dos principais objeti-
vos que os recursos pesqueiros ou stocks 
fossem explorados de forma a restabele-
cer e manter as populações das espécies 
exploradas acima dos níveis que pudes-
sem gerar o rendimento máximo susten-

tável até 2015, onde possível, e numa 
base progressiva e gradual, o mais tardar 
até 2020, para todos os stocks.

Infelizmente, um lento progresso pau-
tou o percurso para alcançar esta meta 
e o objetivo foi sendo sucessivamente 
adiado. A face mais visível, mas não úni-
ca, desta falta de vontade acabou por ser 
o momento de estabelecimento anual de 
Totais Admissíveis de Capturas (TAC) nas 
reuniões anuais do Conselho de Agricul-
tura e Pescas, em dezembro.

 No seu mais recente relatório, o Co-
mité Científico, Técnico e Económico da 
Pesca da Comissão Europeia (CCTEP) 
concluiu, mais uma vez, que grande pro-
porção de stocks continua com capturas 
além dos níveis permitidos e recomenda-
dos cientificamente (Fig. 1), confirmando 
assim a afirmação de várias Organiza-
ções Não Governamentais (ONG) de que 
o progresso para a meta da PCP foi sem-

Fig. 1 - Número de unidades populacionais do Atlântico Nordeste sujeitas a sobrepesca, segundo 
o Comité Científico, Técnico e Económico da Pesca da Comissão Europeia (CCTEP). Fonte - The 
Pew Charitable Trusts.
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bem mais amplo. Conforme reconhecido 
no Relatório Especial sobre os Oceanos 
e a Criosfera do Painel Intergovernamen-
tal para as Alterações Climáticas, o bom 
estado ambiental dos oceanos será es-
sencial para lidarmos com as alterações 
climáticas. Assim, ao decidir não acabar 
com a sobrepesca em 2020, os Ministros 
das Pescas da UE recusaram assegurar a 
sustentabilidade das pescas europeias e 
tomar medidas concretas para enfrentar a 
crise climática que a Humanidade enfrenta.

Sendo assim, o que pode ser feito para 
virar definitivamente a página e começar 
já em 2020 a gerir as pescas nacionais 
perante este novo paradigma e esta enor-
me urgência? Aquilo que esperamos é 
muito simples: que o Ministro do Mar seja 
uma voz ativa a nível nacional, mas tam-
bém em Bruxelas, pelo estabelecimento 
das possibilidades de pesca em linha ou 
mesmo abaixo do que é recomendado 
cientificamente. E estamos certos de que 
poderá contar com o novo Comissário 
Europeu das Pescas e do Ambiente, Vir-
ginius Sinkevicius, como um forte aliado.

* Sciaena – Oceanos # Conservação 
 # Sensibilização  
 gcarvalho@sciaena.org

em anos anteriores. Num estudo publica-
do em novembro de 2019, a ONG Client 
Earth avaliou os documentos dos Con-
selhos AGRIFISH.(obtidos através de um 
pedido de acesso à informação) e reforçou 
a falta de progresso para os objetivos da 
PCP. Mais concretamente, a documenta-
ção demonstra que certos Estados-Mem-
bros, de entre os quais Portugal, têm sido 
mais vocais dentro do Conselho a efetuar 
pressão para que vários TAC sejam defini-
dos acima dos pareceres científicos, nor-
malmente alegando razões socioeconómi-
cas, geralmente sem apresentar dados ou 
evidências sólidas para as suportar.

E por que é tão grave este desrespei-
to pela ciência e pela legislação, em prol 
de decisões que apenas beneficiam as 
empresas de pesca a curto prazo? Num 
artigo recente., o investigador de ciências 
económicas Griffin Carpenter, da ONG 
NEF, expõe de forma exemplar as vá-
rias razões pelas quais os Ministros das 
Pescas da UE não podiam ter adiado o 
fim da sobrepesca. Griffin explica que, se 
os stocks fossem mais abundantes, se-
ria mais fácil capturar o pescado, o que 
diminuiria o número de saídas de pesca 
necessárias, resultando numa redução de 
custos para os pescadores. Neste artigo, 

o autor demonstra ainda que a ciência 
comprova que pescar menos no imedia-
to e ter stocks mais abundantes irá ge-
rar capturas maiores do que as atuais a 
médio prazo – e a níveis sustentáveis –, 
o que permitirá aumentar os rendimen-
tos da atividade. O investigador conclui 
dizendo que é urgente reconhecer que 
acabar com a sobrepesca e assegurar 
stocks mais abundantes é mais do que 
gerir inteligentemente um recurso comum 
e renovável; é também a forma mais direta 
e efetiva que temos de melhorar a saúde 
dos ecossistemas marinhos e aumentar a 
sua resiliência face às alterações climáti-
cas ou à poluição.

O novo Ministro do Mar, Ricardo Serrão 
Santos, que, durante o seu mandato como 
eurodeputado, repetidas vezes alertou a 
Comissão Europeia e o Conselho para a 
necessidade de cumprir a PCP e efetivar 
todos os benefícios associados foi o re-
presentante de Portugal no Conselho. No 
entanto, foi com desilusão que as ONG 
europeias receberam o resultado dos três 
dias de negociação e constataram que as 
ambições de 2013 não tinham sido alcan-
çadas, cedendo à inércia e à manutenção 
do status quo. As decisões deste Conse-
lho poderão ter, no entanto, um impacto 

Fig. 2 - Reunião de responsáveis da PONG-Pesca com o Ministro do Mar, o Secretário de Estado das Pescas, Presidente do IPMA e outros represen-
tantes destas instituições no Ministério do Mar, em nov 2019.



34 revistademarinha.com     ·   1014 Março/Abril 2020   ·   Revista de Marinha

83.O Ano

A Campanha ExploSEA 2 
As descobertas luso-espanholas 

na Crista Médio-Atlântica
por Luísa Pinto Ribeiro, Inês Tojeira, Mónica Albuquerque,

Pedro Madureira, Isabel Botelho Leal*

Foi com grande expectativa e muito 
entusiasmo que chegámos a Vigo, a 
11 de junho de 2019, para embarcar 

em mais uma campanha oceanográfica, 
desta vez no âmbito do projeto ExploSEA 
2. Com o objetivo bem definido de explorar 
a Crista Médio-Atlântica, a norte e ao lar-
go do Arquipélago dos Açores, e procurar 
emissões de fluídos e mineralizações no 
fundo do oceano Atlântico, assim como es-
tudar os sistemas geológicos e biológicos 
associados, embarcamos no navio de in-
vestigação oceanográfica SARMIENTO DE 
GAMBOA, onde já nos esperava a bordo 
o ROV Luso com a sua equipa de pilotos.

Meses antes, durante a preparação des-
ta campanha - uma parceria luso-espanho-
la entre a Estrutura de Missão para a Exten-
são da Plataforma Continental (EMEPC) e 
o Instituto Geológico e Mineiro de Espanha 
(IGME) - o investigador principal do projeto, 
Luís Somoza, do IGME, planeou ao deta-
lhe esta missão: “desenhou” o percurso 
do navio, selecionou os locais onde se iria 
mergulhar com o ROV e organizou as vá-
rias equipas a bordo. Em articulação com 

Percurso realizado pelo B/O SARMIENTO DE GAMBOA durante a campanha ExploSEA 2. Os mergu-
lhos com o ROV Luso, assinalados no mapa, ocorreram dentro da área de extensão da plataforma 
continental (a cinzento), na área marinha protegida MARNA, e ao largo do Arquipélago dos Açores.

Imagem do B/O SARMIENTO DE GAMBOA 
atracado no Faial.
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na Área Marinha Protegida situada a Nor-
te dos Açores, também conhecida como 
MARNA. Este mergulho que começou aos 
1.800 m de profundidade permitiu a ob-
servação do fundo marinho e a recolha de 
amostras num local de onde a informação 
ainda é escassa.

Foi ao largo dos Açores que, durante 
cerca de 25 dias, foi possível realizar mais 
14 mergulhos exploratórios em busca de 
atividade hidrotermal. Foram exploradas al-
gumas estruturas na Crista Médio-Atlântica 
como cones vulcânicos cobertos por lavas 
com a típica forma arredondada que lhe 
confere a designação de “almofada”, de as-
peto muito “fresco”, evidenciando atividade 
vulcânica submarina recente; relevos sub-

o Comandante do navio foram escolhidas 
as equipas técnicas e de investigação. 
A equipa de investigação multidisciplinar 
compreendeu as áreas da geologia, da bio-
logia, da microbiologia e da química, sen-
do formada por portugueses e espanhóis, 
provenientes de distintas instituições como 
a EMEPC, o IGME, o Instituto de Vulcano-
logia das Canárias, o Instituto Hidrográfico 
da Marinha Espanhola e as Universidades 
Complutense, de Göttingen e dos Açores-
-IMAR. Na parte técnica, a equipa que 
opera o ROV é composta pelos pilotos da 
EMEPC e um piloto do IMAR, enquanto que 
os outros equipamentos de recolha de da-
dos, como por exemplo de batimetria, de 
oceanografia ou de sísmica são operados 
pela Unidade de Tecnologia Marinha (UTM) 
de Espanha. Foi, assim, planeado que os 
47 dias de campanha seriam distribuídos 
em duas legs e que haveria trocas de ele-
mentos das equipas, o que se veio a verifi-
car nos dias 2 e 3 de julho quando atracá-
mos na ilha do Faial.

Na madrugada do dia 12 de junho par-
timos em direção à Crista Médio-Atlântica. 
O nosso percurso passava pela macroes-
trutura conhecida como King´s Trough, 
localizada já na nossa área de extensão 
da plataforma continental, onde tivemos a 
oportunidade de realizar o primeiro mergu-
lho com o ROV Luso. A equipa da EMEPC 
tinha um especial interesse em regressar 
ao local onde, anteriormente, havia recolhi-
do amostras e efetuado observações dos 
ecossistemas ali presentes.

Seguindo em direção ao eixo da Crista 
Médio-Atlântica, à latitude 45°N, chegámos 
a um dos principais locais da campanha, o 
campo hidrotermal Moytirra. Este campo 
hidrotermal foi descoberto em 2011 por 
uma equipa irlandesa, encontrando-se a 
cerca de 3.000 m de profundidade, sendo 
o único campo conhecido a norte das ilhas 
açorianas. Com as informações de que 
dispúnhamos, foi possível encontrar várias 
chaminés ativas durante o primeiro mergu-
lho exploratório: um cenário deslumbrante 
e majestoso não só pela intensidade dos 
processos que originam as chaminés como 
também pela sua dimensão e localização 
numa zona de escarpa. As boas condições 
atmosféricas que se fizeram sentir durante 
este mergulho, possibilitaram a captação 
de imagens únicas bem como a recolha de 
amostras, essenciais para aprofundar o es-
tudo deste campo hidrotermal.

Depois de mais um mergulho com o 
ROV Luso neste campo hidrotermal e da 
recolha de dados de batimetria e oceano-
grafia durante os dias de espera por me-
lhores condições atmosféricas, rumámos 
para sul, sempre ao longo da crista Médio-
-Atlântica para realizar um novo mergulho 

Uma das primeiras imagens obtida no Campo 
Hidrotermal Moytirra. É visível uma chaminé 
ativa, com a emissão de fluídos hidrotermais, e 
à esquerda, mais atrás, parte de mais algumas 
chaminés.
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vação do fundo marinho, como também 
pela capacidade operacional que permitiu 
20 mergulhos com o ROV Luso, e a re-
colha de dados de hidrografia, de ocea-
nografia e de sísmica. É ainda importante 
salientar que uma grande parte do sucesso 
da campanha resulta da união dos meios 
operacionais e de equipas, que juntou uma 
plataforma de excelência como o B/O SAR-
MIENTO DE GAMBOA, com espaço para 
42 pessoas, com um equipamento opera-
cional como o ROV Luso, que em conjunto 
demostraram terem a capacidade de ex-
plorar o mar profundo.

*  EMEPC – Estrutura de Missão para 
a Extensão da plataforma Continental

OBSERVAÇÃO:
Equipa do ROV Luso constituída por António 
Calado, Andreia Afonso, Bruno Ramos, Miguel 
Souto e Renato Bettencourt.

marinos onde foram identificadas chaminés 
hidrotermais inativas que pensamos serem 
de natureza carbonatada; ou zonas próxi-
mas do monte submarino Gigante onde, 
em 2018, durante a campanha oceanográ-
fica Oceano Azul, o ROV Luso descobriu 
o campo hidrotermal Luso. Foram ainda 
descobertos extensos jardins de corais e 
de esponjas, habitats que são classificados 
como ameaçados ou em declínio pela Con-
venção OSPAR. 

Uma das descobertas mais notáveis 
ocorreu a cerca de 300 m de profundida-
de nas imediações do vulcão dos Capeli-
nhos, localizado a oeste da Ilha do Faial: 
um extenso jardim de corais moles da or-
dem Alcyonacea, caracterizados pela falta 
de um esqueleto carbonatado rígido. É de 
salientar que os Capelinhos registaram a 
sua última erupção há pouco mais de 50 
anos, o que torna este cenário ainda mais 
extraordinário pela capacidade de regene-
ração dos habitats envolventes num curto 
período. 

Após as descobertas realizadas ao largo 
dos Açores, iniciou-se o trânsito para Vigo 
onde o navio atracou a 27 de julho. Ainda 
durante o trânsito, foram adquiridos dados 
de sísmica ao largo do Banco da Galiza, 
região que faz parte da Área de Interesse 
Comum entre Portugal e Espanha e onde 
ambos os países, no âmbito dos seus pro-
jetos de extensão da plataforma continen-
tal, apresentaram uma solução conjunta.

O estudo dos dados recolhidos na cam-
panha ExploSEA 2 ainda demorará algum 
tempo a ser publicado. No entanto, fica 
para trás uma excelente experiência que 
resultou não só do bom ambiente vivido a 
bordo, como do trabalho realizado, exten-
sas amostragens e muitas horas de obser-

Jardim de coral mole descoberto num dos flancos do vulcão dos Capelinhos, Faial. Este habitat, 
dominado por exemplares das famílias Alcyoniidae e Nephtheidae, foi observado a 160 m de profun-
didade e pode constituir os primeiros estádios iniciais de uma sucessão ecológica após a erupção 
do vulcão dos Capelinhos.

Ecossistema descoberto aos 1.400 m de profundidade, dominado pela agregação de esponjas 
ninho-do-mar Pheronema carpenteri e por pequenas colónias de coral negro (Leiopathes sp.), coral 
bambu (Keratoisis), gorgónias (Alcyonacea) e corais solitários (Caryophyllia).

Afloramento de lavas, com a típica forma arredondada que lhe confere a designação de “almofa-
da”, observado ao longo do mergulho com o ROV Luso na área marinha protegida MARNA. Este 
tipo de lava é característico do vulcanismo submarino e foi observado noutros mergulhos do ROV 
durante a campanha.
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O projeto NetTAG
por equipa coordenadora do projeto NetTAG* 

dessas artes de pesca. Esta abordagem 
tecnológica irá ser testada e validada pelos 
pescadores parceiros do projeto, através 
de testes de demonstração no terreno, ou 
melhor, no mar.

Durante o primeiro ano foram realizadas 
várias entrevistas e workshops participati-
vos com pescadores e outros atores-cha-
ve da indústria pesqueira sobre o impacto 
do lixo marinho no setor pesqueiro. De 
acordo com os pescadores, as artes de 
pesca perdidas e abandonadas tendem a 
acumular-se em zonas irregulares no fun-
do do mar, como fundos rochosos, recifes, 
naufrágios, ou em zonas de elevado hidro-
dinamismo. A maior parte do lixo marinho 

O projeto NetTag - Tagging fishing 
gears and enhancing on board 
best-practices to promote waste 

free fisheries - pretende reduzir e prevenir 
o lixo marinho proveniente das pescas, tra-
balhando diretamente com os pescadores. 
Utilizando uma abordagem integrada e 
preventiva, o projeto visa (i) reduzir a quan-
tidade de artes de pesca perdidas, através 
do desenvolvimento de novas tecnologias, 
que permitirão aos pescadores localizar e 
recuperar as suas artes; e (ii) promover me-
lhores práticas a bordo relativas à gestão 
de resíduos, através de ações de sensibili-
zação, organizadas por pescadores e para 
pescadores. 

O projeto NetTag é um projeto europeu, 
que arrancou em janeiro de 2019, lidera-
do pelo Centro Interdisciplinar de Investi-
gação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da 
Universidade do Porto. Com uma equipa 
multidisciplinar, junta investigadores das 
ciências naturais (CIIMAR-Portugal), so-
ciais (UAVR-Portugal) e económicas (USC-
-Espanha), engenheiros (INESC-TEC-Por-
tugal, UNEW-UK) e a indústria pesqueira, 
através de duas associações de pescado-
res (APMSHM-Portugal e ARVI-Espanha) 
e uma empresa privada de produção de 
redes de pesca (EURONETE). O consór-
cio NetTag conta também com um grupo 
entusiasta de jovens investigadores e estu-
dantes, a Blue Young Team, que participa 
ativamente no projeto, dando assistência 
a workshops e eventos de disseminação 
e ajudando a difundir notícias relativas ao 
projeto nas redes sociais. 

O projeto NetTag, com a duração de 2 

anos, compromete-se a desenvolver no-
vas tecnologias para localizar e recuperar 
artes de pesca perdidas, realizar ações de 
sensibilização, de pescadores para pes-
cadores, avaliar o impacto ambiental das 
“redes fantasma” como um novo poluente, 
bem como o custo-benefício das soluções 
sugeridas no projeto para a recuperação 
de redes perdidas. A nova tecnologia pro-
posta no NetTag engloba pequenos loca-
lizadores e recetores acústicos, de baixo 
custo e amigos do ambiente, que permi-
tem a localização única (específica, para 
cada embarcação) de redes perdidas, e 
também um sistema robótico automati-
zado de curto alcance para recuperação 

Colaboradora do NetTag entrevista 
pescadores sobre a problemática 

do lixo marinho.

O projeto NetTag ( www.net-tag.eu ).
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escolas e do grande público. Por exem-
plo, o NetTag participou no Dia Aberto do 
CIIMAR (21 set 2019), com atividades inte-
rativas desenvolvidas especificamente no 
projeto. Foi pedido aos participantes que 
recolhessem e identificassem diferentes 
tipos de plástico encontrados em praias 
e, a seguir, que fizessem o mesmo, mas 
num aquário (simulando o oceano) com 
redes de pesca perdidas e vida animal. 
Os participantes lidaram com a dificuldade 
de remover lixo do oceano e aprenderam 
como irá o NetTag ajudar os pescadores 
a recuperar as suas artes de pesca e a 
gerir de modo apropriado o lixo produzido 
a bordo. Estas atividades interativas junta-
mente com palestras acerca da problemá-
tica do lixo marinho, estão também a ser 
realizadas em várias escolas do norte de 
Portugal.

Até ao término do projeto, em dezem-
bro de 2020, o NetTag irá continuar a in-
vestigar os impactos ambientais das redes 
de pesca, a realizar demonstrações da 
tecnologia e a organizar workshops parti-
cipativos de pescadores para pescadores. 
Pretende-se, assim, contribuir para a (i) 
redução das artes de pesca abandonadas 
no NW da península Ibérica, (ii) inovação 
tecnológica das artes de pesca, (iii) melho-
res práticas para prevenir o lixo marinho, e 
(iv) melhorar o desempenho ambiental do 
setor pesqueiro português e espanhol.

*  CIIMAR - Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e Ambiental 

ocorre perto da costa, na foz de rios, em 
portos e em vias de navegação. Os pes-
cadores entrevistados mostraram uma 
grande preocupação com o lixo marinho. 
Para além do tempo que perdem a limpar 
as redes, que pode ir até uma hora por dia, 
o lixo pode danificar as artes de pesca e o 
pescado, bem como comprometer a se-
gurança da equipa e o funcionamento da 
embarcação. Por outro lado, o lixo pode 
diminuir a duração média das artes de pes-
ca, que é de cerca de 5 anos. Segundo 
os pescadores entrevistados, não é co-
mum perderem toda a arte de pesca, mas 
apenas partes das redes, gastando mais 
de 1.500€/ano, em tempo, à procura das 
artes perdidas e mais de 6.500€ a repará-
-las (cerca de 10% das receitas anuais). 
As grandes embarcações podem recolher 
aproximadamente 13 tons de lixo marinho 
todos os anos e as horas que investem 
na limpeza das artes pode custar cerca 
de 600€/ano por embarcação. Os pes-
cadores evidenciaram também que o lixo 
marinho pode causar sérios impactos no 
turismo, bem-estar e saúde humana, bem 
como no património cultural.

Em paralelo, o NetTag está também 
a avaliar o impacto ambiental das “redes 
fantasma”, como um novo poluente, no-
meadamente como fonte de contaminan-
tes químicos e microplásticos. Com base 
na informação obtida nas entrevistas aos 
pescadores, o submarino alemão U 1277 
afundado na costa de Matosinhos, a 30 
m de profundidade, foi selecionado como 

um caso de estudo para avaliar os impac-
tos ambientais das artes de pesca per-
didas. Este naufrágio é um local turístico 
para mergulhadores recreativos e tende a 
acumular fragmentos de redes de pesca. 
Com a ajuda de mergulhadores da escola 
de mergulho Submersus, foram recolhidas 
amostras de água e sedimentos, assim 
como partes de redes de pesca, que es-
tão a ser processadas em laboratório para 
determinar a presença de poluentes as-
sociados às artes perdidas, como metais, 
contaminantes orgânicos e microplásticos.

Ao longo dos trabalhos, os principais 
resultados obtidos têm sido disseminados 
na página do projeto (www.net-tag.eu), em 
redes sociais (Face Book, Twitter, Insta-
gram) e também em vários eventos ligados 
à economia azul, investigação e inovação. 
Destaca-se a participação no European 
Maritime Day 2019 em Lisboa (maio de 
2019), com profissionais, empresários e 
líderes na área do mar. Em novembro, o 
NetTag participou na exposição de tecno-
logia verde ECOMONDO 2019, em Rimini, 
Itália, onde participou na mesa redonda 
organizada pela EASME Supporting ac-
tions to improve plastics management e 
no stand da Comissão Europeia. Ainda em 
novembro, participou no evento Business-
2Sea, no Porto, com uma curta apresen-
tação oral.

Para além destes eventos de economia 
azul, o NetTag aposta também na disse-
minação da problemática do lixo marinho 
e “redes fantasma” no ambiente, junto de 

Redes perdidas acomulam-se junto do submarino alemão U 1277, afundado na costa de Matosinhos.



40 revistademarinha.com     ·   1014 Março/Abril 2020   ·   Revista de Marinha

83.O Ano

A Conservação
do Ruivaco-do-Oeste e a Importância 

dos Pequenos Rios Litorais
por Fátima Gil* e Carla Sousa Santos**

ção exótica, assoreamento dos pegos que 
servem de refúgios de verão, poluição da 
água com esgoto urbano e com esgoto de 
pecuárias e captação da água para rega. 
Tornou-se assim evidente que era neces-
sário tomar medidas rápidas para a sua 
conservação.

HISTÓRIA DE UM PROJETO 
DE CONSERVAÇÃO

A reprodução em cativeiro de espécies 
ameaçadas, devido ao declínio do número 
de indivíduos adultos, está prevista pela 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza e foi essa a medida que os 
investigadores decidiram tomar. O Aquário 
Vasco da Gama (AVG) foi convidado pelo 
grupo de investigadores que descreveu o 
ruivaco-do-oeste, liderado pelo Professor 
Vítor Almada, para realizar um ensaio de 
reprodução. A intenção era estabelecer 
um método que pudesse ser aplicado para 
salvaguardar um grupo de animais de cada 
população e posteriormente libertá-los, re-
povoando os rios, quando as condições na 
natureza o permitissem.

UMA HISTÓRIA GEOLÓGICA

A biodiversidade dos peixes estritamen-
te de água doce está diretamente ligada à 
história dos rios portugueses. O extremo 
ocidental da península é uma zona de ero-
são virada para o mar, atravessada por 
uma infinidade de pequenos rios litorais 
fluindo para o Atlântico. O processo geo-
lógico que lhe deu forma isolou os peixes 
em diferentes rios e bacias hidrográficas, 
o que promoveu o aparecimento de novas 
espécies, algumas das quais com a sua 
distribuição geográfica limitada a Portugal.

AS ESPÉCIES NATIVAS E AS 
AMEAÇAS À SUA CONSERVAÇÃO

As espécies nativas de peixes que po-
voam os rios portugueses pertencem na 
sua maioria à família das carpas. Destas, 
sete espécies são endémicas, só existem 
em território português: ruivaco-do-oeste 
(Achondrostoma occidentale), ruivaco 
(Achondrostoma oligolepis), boga-portu-
guesa (Iberochondrostoma lusitanicum), 
boga-de-Lisboa (Iberochondrostoma oli-

siponensis), boga-do-sudoeste (Ibero-
chondrostoma almacai), escalo-do-Mira 
(Squalius torgalensis) e escalo-do-Arade 
(Squalius aradensis). Todas as espécies 
endémicas têm categorias de ameaça ele-
vadas: vulnerável (escalo-do-Arade), em 
perigo (escalo-do-Mira e ruivaco-do-oeste) 
ou criticamente em perigo (boga-portugue-
sa, boga-de-lisboa e boga-do-sudoeste).

A história das populações do ruivaco-
-do-oeste e as condições dos rios onde 
este peixe vive são um bom exemplo do 
desafio que é a sobrevivência das espécies 
endémicas. A espécie foi descrita em 2005 
por biólogos investigadores do ISPA e 
ocorre apenas em três pequenos rios cos-
teiros da região oeste (rios Safarujo, Alca-
brichel e Sizandro), sendo geneticamente 
distinta do ruivaco comum que ocorre do 
rio Real para norte. Logo após a descrição, 
com a seca extrema verificada em Portugal 
em 2006, registou-se o seu aparente desa-
parecimento no rio Safarujo. Nos restantes 
dois rios, verificou-se também uma acen-
tuada redução desta espécie. Além da falta 
de água, outros fatores contribuíram para 
esta situação: redução do ensombramento 
por infestação das margens com vegeta-
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poderiam melhorar se os refúgios de verão, 
os pegos, locais de maior profundidade do 
leito onde se formam reservas naturais de 
água, fossem recuperados. Para isto seria 
necessário remover os sedimentos que os 
enchem e reabilitar as margens. A estabili-
zação das margens e a recuperação da ve-
getação natural permite restabelecer a fun-
ção natural de suporte das terras, de filtro 
das águas que escorrem dos campos e de 
ensombramento protetor da evaporação. 
Esta poderá ser a resposta para vários pro-
blemas, muito para além da sobrevivência 
das espécies de peixes, porque aumenta-
rá as reservas e melhorará a qualidade da 
água disponível. Desta melhoria beneficia-
riam também todos os outros animais que 
dependem da água dos rios, incluindo a 
população humana.

Atualmente, o projeto “Peixes Nativos”, 
parceria entre o ISPA e a Águas do Tejo 
Atlântico com o apoio institucional do 
AVG, está a realizar um trabalho de educa-
ção ambiental e de monitorização dos rios 
da Região Oeste. De entre os municípios 
aderentes destaca-se a Câmara Municipal 
de Torres Vedras, com um projeto euro-
peu para reabilitar os refúgios de verão do 
ruivaco-do-oeste. Assim, o projeto original 
que começou como uma intervenção para 
salvar a espécie, cresceu muito para além 
das instituições iniciais e alargou grande-
mente o seu impacto na conservação da 
natureza.

* Aquário Vasco da Gama
 avg.aqua@marinha.pt
**  MARE - Centro de Investigação em Ciências 

do Mar e Ambiente
  ISPA - Instituto Universitário de Ciências 

Psicológicas Sociais e da Vida

Em 2007 os técnicos do AVG realiza-
ram com sucesso um ensaio de repro-
dução usando um método naturalista. 
Um pequeno grupo de adultos foi colo-
cado num tanque localizado numa área 
de acesso restrito, ao ar livre, exposto às 
condições naturais de temperatura, ilumi-
nação e chuva, para que os fatores que 
estimulam as posturas fossem os mes-
mos a que os animais estão expostos na 
natureza. Pretendia-se também que as 
larvas e juvenis estivessem expostos aos 
mesmos desafios que enfrentam na natu-
reza, sendo obrigados a procurar abrigo 
ativamente e a alimentarem-se apenas 
das pequenas algas e organismos que 
colonizam os tanques ao ar livre. Estas 
estratégias tiveram por objetivo manter os 
animais num ambiente próximo do natural 
e evitar qualquer fator de seleção diferen-
te daqueles que os peixes encontram na 
natureza.

No ano seguinte, o AVG juntou-se ao 
ISPA, Quercus e Faculdade de Medici-
na Veterinária numa colaboração para a 
implementação do projeto “Conservação 
ex-situ de organismos fluviais”, aprovado 
pelo Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas. A técnica de reprodução de-
senvolvida foi transferida para a estação 
de aquacultura recuperada pela Quercus 
em Campelo e este método foi aplicado a 
outras populações e espécies em ambas 
as instituições.

O repovoamento de um rio com des-
cendentes de peixes selvagens captura-
dos nesse mesmo rio é outro dos pilares 
fundamentais deste projeto, não só porque 
a translocação de peixes entre rios é ile-
gal e eticamente reprovável, mas também 
porque é a única forma de garantir a ma-
nutenção do fundo genético original das 
populações a preservar.

O ENVOLVIMENTO DAS 
COMUNIDADES LOCAIS

Os primeiros repovoamentos foram rea-
lizados no rio Alcabrichel, em 2011, com 
ruivacos-do-oeste nascidos no AVG e em 
Campelo. O local foi previamente interven-
cionado pela Quercus, com vista à recupe-
ração da vegetação natural das margens.  
Estas libertações foram acompanhadas 
pelo interesse da junta de freguesia da 
área, da comunicação social e da popu-
lação local. Nas ações de repovoamento 
posteriores o AVG passou a convidar, para 
além das autoridades locais, as escolas do 
ensino básico, procurando-se assim ex-
plorar todo o potencial destes eventos. De 
desconhecidas, estas espécies passaram 
a preferidas!

A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 
É A CONSERVAÇÃO DOS HABITATS

O projeto libertou até ao presente milha-
res de exemplares de várias espécies e po-
pulações. Os peixes libertados foram mar-
cados por um pequeno corte na barbatana 
dorsal que permite o seu reconhecimento 
em monitorizações posteriores. Duran-
te as monitorizações é comum a captura 
de animais marcados e a observação de 
indivíduos juvenis selvagens. Entretanto, 
várias populações de espécies diferentes 
deixaram de ser mantidas em cativeiro por 
ter havido uma evolução positiva da popu-
lação selvagem. 

Apesar do sucesso observado, o projeto 
continua a incluir as populações do ruivaco-
-do-oeste porque as condições dos rios de 
origem não são seguras. Estas condições 
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São Tomé e Príncipe
– Uma alternativa para o mercado 

de ornamentais marinhos?
por Luís Câncio*

restrição, muitos países têm vindo a ado-
tar medidas que visam a diminuição dos 
exemplares possíveis de serem captura-
dos e igualmente das espécies permitidas. 
Assim, países como a Indonésia, Ilhas Sa-
lomão, Estados Unidos da América (prin-
cipalmente no Havai), entre outros, que 
estão entre os principais locais de captura 
a nível mundial, ao causarem estas res-
trições e proibições, provocaram várias 
reações no mercado, nomeadamente nos 
preços médios das diferentes espécies e 
também na disponibilidade e variedade 
de exemplares à venda em mercados im-
portadores como o da Europa. Muitas das 
medidas que têm sido implementadas, 
não se baseiam em pareceres científicos, 
pois muitas das espécies capturadas são 

O mercado dos animais ornamentais 
com destino à aquariofilia marinha 
tem sofrido, principalmente nos 

últimos anos, de vários constrangimentos, 
em virtude de medidas protecionistas e 
ambientais. Muitas destas medidas são to-
madas sem terem em conta os desejados 
contributos da ciência, mas sim por ques-
tões que não estão diretamente ligadas 
ao estado dos stocks das respetivas es-
pécies. Muitos setores da sociedade têm 
vindo a fazer pressão para que se acabe 
com a captura de muitas espécies, sem 
considerarem o impacto que pode causar 
nas comunidades locais, nomeadamente a 
nível financeiro.

Exemplo da incongruência de algumas 
destas medidas, é o facto de muitas das 

espécies destinadas ao mercado orna-
mental continuarem a ser possíveis cap-
turar, mas não mantidas vivas para serem 
introduzidas num aquário. Ou seja, se a 
captura de um peixe causar a sua morte 
essa captura é legal, mas se o mesmo pei-
xe for capturado e mantido vivo para ser 
vendido para um aquário, a pesca é ilegal. 
Por exemplo, no Havai, a captura e co-
mercialização de um dos peixes-cirurgiões 
mais valiosos, o Acanthurus achilles, em 
que cada exemplar com poucas dezenas 
de gramas é vendido nos Estados Unidos 
da América por cerca de 300 dólares, foi 
banida. No entanto, num mercado local 
este peixe pode ser comprado morto, por 
pouco mais de 10 dólares o quilograma.

Nesta senda de proibição, ou severa 
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de stocks sustentáveis e sujeitas a estreita 
regulamentação e controle. Não obstante, 
existem espécies vulneráveis que poderão 
justificar medidas mais restritas, mas sem-
pre baseadas no melhor conhecimento 
científico disponível e não para satisfazer 
grupos de pressão que por diversas ra-
zões são contra a aquariofilia.

O estado do mercado mundial abre 
a porta a que outros países possam en-
carar a captura de espécies ornamentais 
como uma oportunidade de diversificar a 
sua economia e dar às suas comunidades 
piscatórias uma maior fonte de rendimen-
to. Neste contexto, um dos países que tem 
potencial para fornecer várias espécies 
marinhas é o Arquipélago de São Tomé e 
Príncipe. Situado entre a latitude N 01 42' 
e a linha do Equador, em pleno Golfo da 
Guiné, estas ilhas vulcânicas proporcio-
nam ótimas condições para o suporte de 
um ecossistema com grande biodiversida-
de marinha. 

Com o intuito de aumentar o conheci-
mento da fauna marinha local realizaram-
-se ao longo das últimas décadas várias 
expedições ao Arquipélago. No entanto, 
ainda são escassos os estudos científicos 
para permitir ter a verdadeira noção da bio-
diversidade aquática local. Apesar disso, já 
foram suficientes para avaliar a importância 
da riqueza existente. Muitas espécies mari-
nhas utilizam estas águas como locais de 
alimentação e reprodução, destacando-se 
pelo seu valor ecológico as tartarugas ma-
rinhas (5 das 7 espécies existentes a nível 
mundial) e vários cetáceos, destacando-se 
a Baleia-de-bossa (Megaptera novaean-
glae) e o Cachalote (Physeter macrocepha-
lus). Nas águas mais ao largo é possível en-
contrar igualmente vários peixes de grande 
porte como atuns, barracudas e tubarões. 

Mas é junto à costa que se percebe a 
riqueza destas águas. A fauna observada é 
um misto de espécies de distribuição mais 
vasta, mas a maioria é característica da 
costa oeste africana, havendo ainda várias 
espécies endémicas. 

Acanthurus achilles à venda num mercado havaiano. 

Localização do Arquipélago de São Tomé e Príncipe.
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que a captura seja regulamentada de 
modo sustentável. 

A montante, é necessário dotar os lo-
cais de captura de infraestruturas capazes 
de providenciar condições de acondiciona-
mento e quarentena dos peixes e capaci-
tar as comunidades locais de as operarem. 
O sucesso na taxa de sobrevivência dos 
peixes capturados depende diretamente 
da aplicação de boas práticas, desde a 
captura ao embalamento e envio para o 
destino. Também a nível legislativo são ne-
cessários ajustamentos, envolvendo vários 
departamentos do Estado, que permitam 
obter todas as licenças para a exportação 
dos animais capturados. 

* Biólogo Marinho
 C.E.O. da ADN – Aquarium Design
 adn@adn-aquariumdesign.com

OBSERVAÇÃO:
Agradeço ao Dr. Nuno Rodrigues a gentileza 
de ter fornecido as fotos dos peixes apresenta-
dos neste texto (à exceção da foto do Acanthu-
rus aquilles), assim como o material fornecido 
sobre as expedições que efetuou a S. Tomé. 

Mais recentemente, elementos da fir-
ma “Flying Sharks” realizaram várias ex-
pedições ao Arquipélago para avaliar o 
verdadeiro potencial desta biodiversidade, 
principalmente piscícola, para fornecer o 
mercado da aquariofilia. Em cada viagem, 
observaram-se várias espécies que ainda 
não estavam registadas como existentes 
naquelas águas, adicionando assim valor 
aos ecossistemas locais. Em cada expe-
dição, efetuaram-se vários mergulhos, 
em diferentes habitats, para registo das 
espécies observadas e recolha de alguns 
exemplares para serem transportados 
para Portugal, nomeadamente daquelas 
com potencial de serem valorizadas no 
mercado ornamental. 

Várias espécies registadas e capturadas 
foram enviadas para outros países, nomea-
damente aquelas que já são habitualmente 
capturadas noutras regiões tropicais. Das 
espécies capturadas com interesse para 
o mercado ornamental, destacamos duas 

pelo valor que podem atingir: o Peixe-
-anjo-guineense (Holacanthus africanus) 
e o Peixe Cirurgião-Monrovia (Acanthurus 
monroviae).

Apesar do potencial que muitas espé-
cies observadas têm no mercado orna-
mental, atingindo nalguns casos valores 
acima de 100€ cada exemplar, é certo 
que ainda se não conhece todo o poten-
cial do Arquipélago. Além disso, muito 
terá de ser feito para que possa existir 
uma indústria de captura de peixes or-
namentais sustentável, quer do ponto de 
vista ecológico, como financeiro, em São 
Tomé e Príncipe. Desde logo, são preci-
sos mais estudos que permitam saber o 
estado do stock das espécies alvo, para 

Peixe Cirurgião-Monrovia.Peixe-anjo-guineense.

Captura de animais para transportar para Portugal.

Barracuda, uma das espécies pelágicas exis-
tentes em São Tomé e Príncipe.
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Desafiar o Futuro das Pescas
Notas sobre o Encontro 

do Dia Nacional do Mar (Sesimbra)
por João Delgado* e Marta Pita**

mas poder-se-iam ter citado outras situa-
ções tendo em conta o avançado estado 
de assoreamento das barras, já alertado 
noutras ocasiões, como em Caminha, Es-
posende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, 
Figueira da Foz, Ericeira ou Tavira, para re-
ferir apenas os focos mais preocupantes! 
Um sector marcado também pela desvalo-
rização do pescado na 1.ª venda em lota, 
que determina desde logo a quebra de 
rendimentos na produção, mas nem por 
isso influencia a baixa de preços do pesca-
do no consumidor final, já que a diferença 
entre os valores da produção e da comer-
cialização ao consumidor final é abismal. 

O sector depara-se ainda com um 
contexto global cada vez mais complexo, 
onde as alterações climáticas e o aumen-
to de temperatura dos oceanos alteram 
o comportamento de algumas espécies 

Em novembro de 2019, a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Mútua 
dos Pescadores assinalaram o Dia 

Nacional do Mar com a realização do En-
contro Nacional, “Desafiar o Futuro das 
Pescas”. O desafio foi lançado às orga-
nizações de armadores e estruturas sin-
dicais do sector da pesca, às entidades 
nacionais com responsabilidades nas mais 
diversas áreas de intervenção para que 
trouxessem para cima da mesa as ques-
tões, os problemas e as oportunidades 
das pescas nacionais. 

A iniciativa estruturou-se em torno de 
três temas considerados centrais, sem os 
quais não é possível garantir o presente e 
o futuro do setor: as pessoas, suas condi-
ções de trabalho e segurança; o estado da 
arte dos vários subsetores de pesca – lo-
cal/polivalente, cerco e arrasto; e finalmen-

te o estado dos recursos, das infraestru-
turas e as boas práticas de valorização da 
produção. O resultado foi um dia intensivo 
de reflexão e discussão, nem sempre con-
sensual, mas também nem sempre disso-
nante, sobre o futuro do sector. 

Da pesca local à pesca do cerco, pas-
sando pela pesca industrial ficou a marca 
de um sector fragilizado, onde faltam re-
cursos humanos e formação adequada, 
sobretudo para lidar com situações de pe-
rigo. Pouco atrativo para os jovens, onde 
os rendimentos baixos são regra e os rit-
mos incertos de trabalho também. Ao risco 
estrutural da atividade pelas características 
do meio onde se pratica, a bordo de em-
barcações permanentemente instáveis, 
juntam-se também as débeis condições 
dos portos ali relatadas, como no Algar-
ve, mais concretamente o porto de Olhão, 
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nuam a ser os principais consumidores de 
pescado a nível europeu, ultrapassados a 
nível mundial apenas pelos japoneses e is-
landeses. Facto que ganha ainda mais ex-
pressão se tivermos presente que Portugal 
produz apenas 25% daquilo que consome, 
e que os países fora da UE são cada vez 
mais os alvos da importação de pescado, 
não se garantindo os níveis de qualidade 
que se exige ao pescado descarregado 
nas lotas nacionais.

Não é apenas a soberania alimentar que 
está em causa quando devemos defender 
a produção nacional, mas também a sus-
tentabilidade e racionalidade dos recursos, 
com a consequente redução da emissão 
de gases com efeito de estufa e redução 
de gastos energéticos associados aos 
transportes e à refrigeração do pescado. 

Algumas respostas locais e regionais 
têm contribuído para minimizar os impac-
tos negativos destes contextos mais glo-
bais que têm vindo a estrangular o sector. 
Ao nível social, por exemplo, a implementa-
ção dos contratos coletivos na pesca nos 
Açores, que visam regular as relações de 
trabalho entre armadores e pescadores, 
ou o contrato com largos anos de vigência 
para as pescas industriais, têm significado 
alguns passos positivos nesse sentido. 
Por outro lado, a intervenção das organi-
zações de produtores (OP) são o garante 
de alguns equilíbrios e de valorização da 
produção local, como os exemplos trazi-
dos a Sesimbra pela OP que se dedica ao 
peixe espada preto. A autorregulação da 
quantidade de capturas feita pelas asso-
ciações do sector relativamente a determi-
nadas espécies tem contribuído também 
para minimizar os impactos da desvalori-
zação na 1.ª venda em lota. A implemen-
tação dos circuitos curtos do pescado, 
que prevê uma ligação mais direta entre os 
produtores e consumidores, à semelhança 

e influenciam a sua distribuição territorial, 
impactando com isso naturalmente a ativi-
dade piscatória. 

Também a investigação científica tem 
fragilidades que foram levadas a Sesim-
bra. A falta de meios e de recursos foram 
algumas das questões apontadas, o que 
nalguns casos equivale a adiar estratégias 
de recuperação de algumas espécies ou 
implementar sistemas em que a sustenta-
bilidade ambiental coexista com a susten-
tabilidade económica e social do setor da 
pesca, como o caso de algumas espécies 
de tubarão que são capturadas pelas mes-
mas artes de pesca utilizadas para o peixe 
espada preto (palangre de profundidade) e 
cuja captura foi proibida, sem que os cien-
tistas dispusessem afinal de dados sobre 
o estado do stock mas que para os pesca-
dores representava 30% dos rendimentos. 
Sem dados científicos que comprovem o 
real estado da espécie em causa, mas cuja 
captura é expressamente proibida, resta 
aos pescadores deitarem o peixe morto ao 
mar, sem poderem fazer a sua descarga/
venda em lota. O caso da sardinha é tam-
bém ele paradigmático, já que não obs-
tante os dados existentes de recuperação 
dos níveis de biomassa, desde 2015, o 
ICES insiste em não reconhecer o esforço 
do setor e a recuperação do recurso para 
que as suas recomendações possam rever 
em alta as possibilidades de captura para 
2020. 

Cresce também a produção em aqui-
cultura massiva, com custos de produção 
mais baixos, em países como a China. Os 
impactos da pesca ilegal e do lixo marinho 
são outros dos problemas, sendo que a 
pesca ilegal influi diretamente na sobre-
-exploração dos recursos.  Tudo concorre 
para reduzir expectativas e esperanças no 
sector. 

A crescente importância dada aos im-

pactos positivos na saúde do consumo de 
pescado, devido aos seus lípidos, proteí-
nas e outros nutrientes como os ácidos 
gordos saturados polinsaturados óme-
ga-3, e o aumento do consumo de pes-
cado em todo o mundo, apenas poderão 
contribuir positivamente para inverter este 
quadro, se se souberem inverter todas as 
perversidades desta complexa cadeia.  

No caso português implicará dar efeti-
vas condições às pescas nacionais - ca-
racterizadas pela diversidade das espé-
cies, com uma frota predominantemente 
local e costeira, reconhecidamente sus-
tentável, que contribui para a coesão das 
comunidades costeiras – para se conse-
guirem afirmar no mercado e fazer face a 
todas as adversidades. Nenhuma análise 
séria sobre toda esta problemática poderá 
desconsiderar que os portugueses conti-
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prioridade nacional para um país com uma 
cultura e com uma realidade socioeconó-
mica altamente dependente da Pesca, tal 
como nos demonstram as comunidades 
ribeirinhas e o estado altamente deficitário 
da nossa balança comercial dos produtos 
provenientes do setor.

* Vice-Presidente da Mútua dos Pescadores
 joao.delgado@mutuapescadores.pt
** Técnica da Mútua dos Pescadores
 marta.pita@mutuapescadores.pt

OBSERVAÇÃO:
Entidades e organizações presentes no En-
contro, por ordem de participação: Federação 
dos Sindicatos da Pesca; Olhãopesca, O.P.; 
Federação das Pescas dos Açores; For-Mar 
- Centro Profissional das Pescas e do Mar; 
AMN - Autoridade Marítima Nacional; Asso-
ciação de Armadores de Pesca Artesanal e do 
Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen-
tina; ANOPCERCO - Associação Nacional das 
Organizações de Produtores da Pesca do Cer-
co; ADAPI - Associação dos Armadores das 
Pescas Industriais; DGRM - Direção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Ma-
rítimos; ICES – Conselho Internacional para a 
Exploração do Mar; IPMA – Instituto Português 
do Mar e Atmosfera; Propeixe O.P. - Coopera-
tiva de Produtores de Peixe do Norte, C.R.L; 
Sesibal O.P. - Cooperativa de Pesca de Setú-
bal, Sesimbra e Sines C.R.L.; ArtesanalPesca 
- Organização de Produtores de Pesca, C.R.L.; 
ADREPES - Associação de Desenvolvimento 
Regional da Península de Setúbal; Docapesca, 
Portos e Lotas, S.A.

do que é feito na agricultura, tem surtido 
alguns bons resultados em Sesimbra, com 
o desenvolvimento do projeto “Cabaz do 
Peixe”, promovido pela associação de ar-
madores local. 

Estas soluções, entre outras, têm sido 
quase sempre parcelares, locais, regionais, 
insuficientes para resolver os problemas de 
forma integrada, para isso é necessário, 
como já dissemos aqui mesmo (Revista 
de Marinha, mar / abr 2019), no contex-
to da segurança marítima, uma …  política 
pública, nacional, integrada para o sector 
da pesca em Portugal. Não basta que as 
associações e o sector tenham ao seu dis-
por instrumentos de regulação do trabalho 
se as condições básicas para a formação 
de recursos humanos não estejam devi-
damente garantidas. Não basta que uma 
organização de produtores ou que uma 
associação tenha capacidade para encon-
trar estratégias de valorização de algumas 
espécies, se estes projetos não ganharem 
escala, estendendo-se a várias comunida-
des, numa visão nacional, para que assim 
possam ter os impactos desejados e ur-
gentes! 

Como se afirmava no Encontro, as polí-
ticas nacionais devem partir das realidades 
locais e regionais, e colocar na balança to-
dos os pesos e medidas, com vista à elimi-
nação das disparidades sociais e econó-

micas, e nesta demanda a política nacional 
deve também, tal como afirmava o Presi-
dente da Mútua, Jerónimo Teixeira, na ses-
são de encerramento, retomar o poder de 
gestão dos recursos pesqueiros, transferi-
dos para a UE … em articulação com os 
demais interessados, sem simplificações, 
mas também sem preconceitos, aplican-
do o princípio da prioridade à gestão de 
proximidade. E deve também, nas palavras 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Sesimbra, Francisco Jesus, contribuir …  
para que a pesca seja, não apenas uma 
das atividades integrantes da economia do 
mar, mas o elemento central, que marca a 
identidade de tantas comunidades. 

A sustentabilidade deve ser, por seu 
lado, a medida justa para o caminho a se-
guir com estas políticas nacionais, e não 
um valor acima das pessoas e das suas 
necessidades, ou tal como afirmava o Mi-
nistro Ricardo Serrão Santos, que encer-
rou o Encontro … os desafios sociais e os 
desafios ecológicos são parte da mesma 
luta pela sustentabilidade, pela justiça e 
pela igualdade.

A Mútua dos Pescadores continuará os 
seus esforços, em conjunto com os diver-
sos parceiros, para pôr o sector da pesca 
na ordem do dia, não por teimosia de uma 
estrutura umbilicalmente ligada ao setor 
em causa, mas por entender que é uma 
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Qualificação nas Profissões do Mar 
Desafios para 2020

por Pedro Nogueira*

de formação abrangendo mais de 6.000 
formandos. Será efetuado um relevante 
esforço na simplificação de procedimentos 
e valorização de recursos pedagógicos, 
visando a melhoria contínua da qualidade 
da formação enquadrada no seu Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015). 
Continuaremos a aplicar princípios de ra-
cionalidade económica, partilhando meios 
e equipamentos com outras entidades, 
tendo sempre por objetivo central o de-
senvolvimento de formação rigorosa, quali-
ficada e sustentável. O Plano de Atividades 
de 2020 consagra uma especial atenção 
à qualificação dos ativos dos sectores-
-alvo, dando ênfase ao desenvolvimento 
de ações de formação modular certificada. 

Por outro lado, tendo em atenção a es-
pecificidade dos profissionais dos setores 
ligados ao mar, nomeadamente os ligados 
à pesca, o FOR-MAR continuará a con-
tribuir para o esforço conjunto de coesão 
social, nomeadamente através da requa-
lificação e valorização das competências 
socioculturais. 

O ano de 2020 será um ano de desa-
fios que nos porão, a todos, à prova, mas 
que permitirá, também, conjugar diferen-
tes esforços no âmbito da cooperação 
que o FOR-MAR mantém, quer no plano 
institucional, designadamente com a Ma-
rinha Portuguesa, com a Escola Nacional 
de Bombeiros e diversas associações de 
bombeiros que integram a rede nacional 
de proteção civil, com as Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira, quer no pla-
no transnacional, com os Países de Língua 
Oficial Portuguesa.

* Diretor de For-Mar
 pedro.nogueira@for-mar.pt

O Continente Português possui uma 
extensa linha de costa e é esta lo-
calização geográfica que, desde 

sempre, determinou a apetência das co-
munidades litorais para o mar, fazendo da 
pesca uma atividade relevante para o país 
e potenciando também o aparecimento de 
emprego noutras atividades e noutros se-
tores a montante e a jusante da captura. 

A formação profissional tem como foco 
principal promover o emprego e a mobili-
dade social, e é desenvolvida pelos 12 po-
los do FOR-MAR junto daqueles que dela 
necessitam.

A alteração do quadro legal que regu-
lamenta a atividade profissional dos ma-
rítimos, que decorre da publicação do 
Decreto-Lei n.º 166/2019, de 31 outubro, 
e respetivas portarias regulamentadoras 
cuja publicação se aguarda, vem produzir 
uma mudança muito significativa em toda 
a dinâmica do exercício profissional no 
mar, ao nível das diferentes carreiras, ca-
tegorias, formas de acesso e qualificações 
requeridas. 

O FOR-MAR pretende contribuir para 
as atempadas respostas às solicitações 
de todos os profissionais, nomeadamente 
no que diz respeito às necessidades de 
qualificação dos marítimos. Nesse sentido 
é prioritário o desenvolvimento atempado 
dos novos curricula formativos. Pretende-
-se avançar com diferentes modelos de 
formação, como seja, a formação e-lear-
ning, b-learning e on-job, de forma a uma 
vez mais, levar a formação para onde seja 
mais fácil aos ativos do setor a ela aceder, 
face às suas dificuldades de tempo e horá-
rios, muitas vezes pouco compatíveis com 
as atividades desenvolvidas em terra. Este 
tipo de modalidades permitirá criar respos-

tas mais flexíveis e mais adaptadas às dis-
ponibilidades dos interessados.

O FOR-MAR estará também muito fo-
cado no desenvolvimento de competên-
cias transversais para marítimos, em áreas 
como a segurança no trabalho; primeiros-
-socorros, nomeadamente em Suporte 
Básico de Vida (o FOR-MAR é entidade 
acreditada pelo INEM para ministrar cur-
sos SBV-DAE); competências digitais; e 
competências em língua inglesa, tendo 
em conta a cada vez maior internacionali-
zação do trabalho no mar. Por outro lado, 
não poderá o FOR-MAR deixar de estar 
atento à necessidade, até por questões de 
segurança, de vir a ministrar formação de 
português para falantes de outras línguas.  

O FOR-MAR dedicará uma redobrada 
atenção à promoção da literacia náutica 
e da cultura marítima em geral, através de 
atividades e projetos que desenvolverá no 
âmbito de diferentes parcerias. Neste con-
texto, há que realçar as colaborações já 
em curso com escolas do ensino básico e 
secundário, que visam o desenvolvimento 
de competências náuticas em jovens que 
frequentam cursos técnico profissionais re-
lacionados com estes setores de atividade.

A sustentabilidade e em particular a 
proteção do ambiente marinho, terão um 
lugar de destaque na atividade que o FOR-
-MAR pretende desenvolver no quadro de 
parcerias com entidades externas, das 
quais resultem projetos com forte impacto 
multiplicador ao nível da consciência am-
biental. Neste sentido foi já celebrado um 
protocolo com a Universidade de Coimbra 
no âmbito da redução do lixo plástico nos 
oceanos.  

Na sua missão, o FOR-MAR pretende 
promover em 2020 um conjunto de ações 
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Reflexões sobre a competência 
consultiva do Tribunal Internacional 

do Direito do Mar
por Fernando José Correia Cardoso*

QUADRO NORMATIVO APLICÁVEL 
À COMPETÊNCIA CONSULTIVA

As disposições relevantes a ter em con-
sideração são o artigo 21° do Estatuto e o 
artigo 138° do Regulamento do Tribunal. 
A primeira disposição estabelece que a 
jurisdição do Tribunal compreende todos 
os conflitos e pedidos que lhe sejam sub-
metidos em conformidade com a CNUDM, 
bem como todas as questões especial-
mente previstas em qualquer acordo que 
confira jurisdição ao Tribunal. Mais rele-
vante para a matéria que directamente nos 
interessa, o Regulamento veio estabelecer 
que o Tribunal pode emitir um parecer 
consultivo sobre uma questão jurídica na 
medida em que um acordo internacional 
relacionado com os objectivos da CNUDM 
preveja expressamente que um pedido de 
tal parecer seja submetido ao Tribunal. O 
Regulamento, por força desta regra, apli-
ca, mutatis mutandis, o procedimento apli-
cável à Câmara de conflitos relativos aos 
fundos marinhos. Neste contexto, é inte-
ressante sublinhar que a Câmara deve pro-
curar, desde logo, determinar se o pedido 
de parecer se relaciona com uma “questão 

INTRODUÇÃO

A Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM ou Convenção) 
estabeleceu um sistema de solução de 
controvérsias que possam ocorrer entre os 
Estados partes, em matéria de aplicação 
ou interpretação da Convenção, prevendo, 
para tal, um conjunto de meios, entre os 
quais avulta o Tribunal Internacional do Di-
reito do Mar (o Tribunal).  Neste âmbito, a 
jurisdição do Tribunal refere-se não apenas 
aos conflitos decorrentes da interpretação 
ou aplicação da CNUDM mas igualmente 
aos conflitos relativos à aplicação ou in-
terpretação de acordos internacionais re-
lacionados com os objectivos da CNUDM 
que lhe sejam submetidos em conformi-
dade com tais acordos. O Tribunal dispõe 
de uma Câmara especializada em conflitos 
relativos aos fundos marinhos que tem 
jurisdição sobre determinadas categorias 
de conflitos. A Convenção atribui explicita-
mente competência consultiva a esta Câ-
mara sobre questões jurídicas que se sus-
citem no âmbito das suas actividades (1). 

Por outro lado, a emissão de parece-
res consultivos por parte do Tribunal em 

pleno ocorreu apenas uma vez, mas tal 
circunstância não nos exime de procurar 
o fundamento desta competência, ten-
do em conta a importância das situações 
que constituem o objecto do único pare-
cer emitido até ao presente. O objecto do 
presente texto prende-se com a análise de 
alguns aspectos do exercício da função 
consultiva pelo pleno do Tribunal, que não 
se encontra prevista no articulado da Con-
venção, mas que já teve lugar, como refe-
rido, na prática do Tribunal no processo n° 
21(2), que incidiu sobre questões atinentes 
à pesca ilegal e à gestão  de pescarias 
partilhadas. Assim, procurar-se-á descor-
tinar, a partir do enquadramento existente, 
da consideração de tal prática e das po-
sições doutrinais que têm sido produzidas 
sobre esta questão, o sentido e o alcance 
da função consultiva do Tribunal em pleno, 
e extrair orientações que se revelem úteis 
neste domínio.

A sala de audiências 
do Tribunal Internacional 
do Direito do Mar (TIDM).
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mento das leis e regulamentos adoptados 
pelo Estado costeiro na sua ZEE, em espe-
cial as medidas de conservação e outras 
modalidades por ele instituídas; exercício, 
de modo efectivo, da jurisdição e do con-
trolo em questões administrativas, técni-
cas e sociais sobre os navios que arvorem 
a sua bandeira; protecção e preservação 
do meio marinho.

Tendo em conta o recurso, pelo Tribunal, 
a este elenco de disposições, e ainda o fac-
to de ter especificado que a obrigação de 
due diligence implica, para além da estrita 
adopção de medidas, uma vigilância sobre 
o comportamento dos agentes sob sua ju-
risdição, com o apoio da  jurisprudência do 
Tribunal Internacional de Justiça(6), julgamos 
ser legítimo admitir que o Tribunal forneceu 

jurídica” pendente entre duas ou mais par-
tes. Ora, o Tribunal em pleno entendeu que 
detém legitimidade para emitir pareceres 
consultivos, tendo subsumido as questões 
que lhe foram colocadas a esta noção.

Não analisaremos aqui a larga contro-
vérsia que se gerou na doutrina sobre a 
legitimidade do Tribunal para, em pleno, 
exercer esta função(3). Desde já relevamos, 
no entanto, que alguns Autores(4) consi-
deram que o parecer no processo n° 21 
veio proporcionar a clarificação de certas 
noções jurídicas, nomeadamente as obri-
gações que incumbem ao Estado de ban-
deira em matéria de condução das activi-
dades de pesca e de conformidade com 
os quadros legais aplicáveis em termos de 
adopção de medidas em caso de violação 
das regras aplicáveis à actividade. O que, 
a nosso ver, se revela importante neste 
contexto é saber se o Tribunal desenvolve 
orientações que possam considerar-se de 
ordem geral no sentido de que são aplicá-
veis num quadro mais lato, à luz das dispo-
sições pertinentes da CNUDM.

O CONTEÚDO DO PARECER NO 
PROCESSO N° 21

O Tribunal foi confrontado, no pedido de 
parecer, com um conjunto de questões re-
lacionadas com a exploração dos recursos 
vivos marinhos no âmbito da actividade da 
pesca, a saber: obrigações e responsabi-
lidade do Estado de bandeira no contexto 
do exercício de pesca ilegal na Zona Eco-
nómica Exclusiva (ZEE) de Estados tercei-
ros; responsabilidade de um Estado pela 
pesca ilegal por navios arvorando a sua 
bandeira; responsabilidade de um Esta-
do ou de uma organização internacional 
pela violação de legislação em matéria 
de pesca de um Estado costeiro por um 
navio detentor de uma licença para ope-

rar no quadro de um acordo internacional 
com esse Estado de bandeira ou com essa 
organização internacional;  direitos e obri-
gações do Estado costeiro no âmbito da 
gestão sustentada de stocks partilhados e 
de interesse comum.

Relativamente às questões submetidas 
ao Tribunal neste contexto, julgamos que, 
em virtude da amplitude do fenómeno da 
pesca ilegal e das suas implicações a nível 
global, se torna importante sublinhar que 
o Tribunal apelou, quando abordou a pri-
meira e a segunda questões, ao conceito 
de due diligence em termos de obrigações 
do Estado de bandeira, relacionando-o 
com o conteúdo de várias disposições da 
CNUDM atinentes ao tipo de medidas e ao 
comportamentos dos Estados(5):  cumpri-

O edifício do TIDM, em Nienstedten.
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de importância, dado que a problemáti-
ca da competência consultiva ameaçava 
tornar-se uma vexata questio na doutrina. 
É certo que o Tribunal se pronunciou no 
quadro de um caso concreto, mas não 
poderá deixar-se de reconhecer que, em 
situações similares, isto é, quando se con-
juguem os pressupostos explicitamente 
enunciados pelo Tribunal por referência 
ao Regulamento (acordo internacional 
com os objectivos da CNUDM que preve-
ja expressamente um pedido de parecer 
consultivo ao Tribunal; pedido submetido 
por um órgão autorizado pelo acordo para 
esse efeito; parecer sobre uma ‘questão 
jurídica’) a orientação ora definida pelo Tri-
bunal será confirmada. Há que aceitar, em 
todo o caso, que o que agora foi definido 
pelo Tribunal, em termos de competência 
consultiva, continuará a suscitar opiniões 
dissonantes, tal como suscitou algumas 
dificuldades no passado (10). Além disso, 
o Tribunal colocou a questão do exercício 
do poder discricionário. Também aqui o 
Tribunal se pronunciou no sentido de reco-
nhecer que não havia circunstâncias que 
obstassem à emissão do parecer. O que 
precede faz-nos acompanhar a doutrina 
que recomenda a necessária ponderação 
de todos os elementos relativos à impor-
tância, mas também às dificuldades, do 
exercício desta competência (11).

O que importa relevar, nas presentes cir-
cunstâncias, são os seguintes elementos: 
a importância, hoje geralmente reconhe-
cida, da actividade consultiva do Tribunal 
que se encontra integrada na jurisprudên-
cia respectiva (12); a consciência de que 
as orientações contidas num parecer não 
constituem fonte imediata de direito inter-
nacional (13), podendo, no entanto, razoa-
velmente admitir-se que elas contribuem, 
no âmbito de um certo activismo judicial, 
para a clarificação do que deve ser a apli-
cação das prescrições de instrumentos in-
ternacionais, e isto independentemente do 
quadro em que o parecer é solicitado (14).

De facto, convirá sublinhar que o exer-
cício da competência consultiva, integra-
da na jurisprudência do Tribunal, contribui 
para o desenvolvimento do direito interna-
cional (15). Mas em que termos? Julgamos 
que tal relevo se deve colocar no plano da 
influência que pode exercer, por um lado, 
na prática estadual (adopção de medidas 
e observância dos preceitos ínsitos em 
particular na CNUDM) e, por outro, na ac-
ção das organizações internacionais, no 
âmbito da sua produção normativa e das 
acções por estas desenvolvidas com vista 
ao respeito dos diferentes quadros jurídi-
cos aplicáveis nas áreas da sua jurisdição. 
São estes (Estados e Organizações Inter-
nacionais formais) os sujeitos de direito in-

uma visão assaz completa do que entende 
ser o cumprimento desta obrigação. Daqui 
decorre que se tornará difícil não aceitar que 
este posicionamento do Tribunal constitui 
um critério de ordem geral a ser seguido em 
casos que se apresentem com os mesmos 
contornos. 

ELEMENTOS DE CONCLUSÃO

Previamente à emissão do parecer no 
processo n° 21, a doutrina reconhecia que 
a função consultiva reveste a vantagem de 
proporcionar orientações muito úteis no 
contexto de situações de potencial litígio, 
não envolvendo, pois, o recurso a meios 
contenciosos (7). Mas propendemos a con-
siderar outra dimensão. A posição do Tri-
bunal, neste parecer, tendo em conta, por 
um lado, a letra das disposições previstas 
no Estatuto e no Regulamento e, por outro, 
a formulação das ‘prescrições’ nele ínsitas, 
conduz-nos a considerar que essas orien-
tações constituem uma directriz, não ape-
nas para as partes envolvidas, mas igual-
mente para a Comunidade Internacional. 
Tais orientações, em nosso entender, de-
senvolvem um quadro aplicável às ques-
tões suscitadas perante o Tribunal pelas 
partes no caso concreto, mas revestem 
também a natureza de referências de or-
dem geral desde que, de forma estrita, se-
jam respeitados os requisitos enunciados 
no Estatuto e no Regulamento do Tribunal.

Com efeito, o mérito da actividade 
consultiva é o de clarificar o alcance dos 
normativos, assim contribuindo para uma 

maior segurança jurídica na aplicação das 
regras a um determinado contexto(8). Rela-
tivamente ao contexto criado pelo parecer 
no processo referido, há que referir duas 
ordens de razões que julgamos ocupam 
um lugar central na apreciação que dele 
se pode fazer. Por um lado, o Tribunal es-
tabeleceu que, na sua formação plenária, 
pode exercer uma competência consulti-
va sempre que se encontrem reunidas as 
condições enunciadas no respectivo Re-
gulamento. Por outro, torna-se necessário 
sublinhar que o Tribunal deixou claro que o 
Regulamento apenas estabelece as condi-
ções que devem ser respeitadas para que 
o Tribunal exerça tal competência (9). 

O passo dado pelo Tribunal é de gran-

O Dr. José Luís de Jesus, de Cabo-Verde, um 
dos juízes do TIDN.
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(8) V. Tom Ruys – Anemoon Soete, Creeping’ 
Advisory Jurisdiction of International Courts 
and Tribunals? The Case of the Internatio-
nal Tribunal for the Law of the Sea, in Leiden 
Journal of International Law, 29, 2016, pp. 155 
– 176.
(9) Cf. os parágrafos 59 e 60 do parecer.
(10) V. Symeon Karagiannis, Les avis consul-
tatifs du Tribunal international du droit de la 
mer, in Alain Ondoua et David Szymczak (dir.), 
La fonction consultative des juridictions inter-
nationales, Ed. A. Pedone, Paris, 2009, pp. 117 
– 151, em especial pp. 123 – 136. 
(11) V., neste sentido, Sir Michael Wood, Un-
derstanding the Advisory Jurisdiction of the 
International Tribunal for the Law of the Sea 
in ITLOS, The Contribution of the International 
Tribunal for the Law of the Sea to the Rule of 
Law: 1996-2016, Ed. Brill/Nijhoff, Leiden/Bos-
ton, 2018, pp. 213 – 220.
(12) V. Marie-Clotilde Runavot, La compétence 
consultative des juridictions internationales. 
Reflet des vicissitudes de la fonction judiciaire 
internationale, Ed. LGDJ, Paris, 2010, pp. 209 
e 215.
(13) V. André Gonçalves Pereira – Fausto de 
Quadros, Manual de Direito Internacional Pú-
blico, Ed. Almedina, Coimbra, 2002, pp. 273 
-274.
(14) V., neste sentido, Fuad Zarbiyev, Judicial 
Activism in International Law – A Conceptual 
Framework for Analysis in Journal of Interna-
tional Dispute Settlement, Vol. 3, No. 2 (2012), 
pp. 247 -278, em especial pp. 271 – 272.
(15) V. Marie-Clotilde Runavot, La compétence 
consultative du TIDM : première(s) d’un…re-
make !’ in Guillaume Le Floch (dir.), Les 20 ans 
du Tribunal international du droit de la mer, Ed. 
A. Pedone, Paris, 2018, pp. 123 -143, em espe-
cial p. 139.

ternacional previstos na CNUDM. É certo 
que o parecer circunscreve o seu âmbito 
de aplicação às questões que foram colo-
cadas ao Tribunal. Mas torna-se legítimo 
considerar que as orientações definidas 
são válidas para situações idênticas em 
que esteja em causa o mesmo tipo de 
questões colocadas por outros actores 
e a existência do mesmo tipo de requi-
sitos processuais. Além disso, convém 
sublinhar que tais orientações partem da 
consideração inicial do alcance das pres-
crições da CNUDM, aplicando depois o 
Tribunal a ratio legis de tais prescrições 
ao quadro jurídico particular criado pelas 
convenções internacionais a que se refere 
o parecer.

Espera-se agora que o Tribunal venha, 
relativamente a questões que lhe sejam 
colocadas e que tenham por objecto do-
mínios de outra natureza no vasto quadro 
proporcionado pela CNUDM, a exercer 
esta competência de modo a dar conti-
nuidade a um importante contributo para 
a determinação do sentido e do alcance 
das disposições que enformam a CNUDM 
e outros instrumentos do Direito Interna-
cional do Mar.

*  Ex-Assessor Jurídico na DG dos Assuntos 
Marítimos e Pescas da Comissão Europeia

  Membro da International Association of the 
Law of the Sea

OBSERVAÇÃO:
O Autor segue o anterior A.O.

NOTAS
(1) Cf. os arts. 286° e seguintes, o art. 187° e 
o art. 191° da CNUDM, este último inserido na 
Secção 5 da Parte XI, que tem como epígrafe 
‘Solução de conflitos e pareceres consultivos’.
(2) Processo n° 21, Request for an Advisory 
Opinion submitted by the Sub-Regional Fi-
sheries Commission. Advisory Opinion, 2 April 
2015, ITLOS Reports 2015, p. 4.
(3) V., para uma análise de ordem geral, Carlos 
Espósito, Advisory Opinions and Jurisdiction 
of the International Tribunal for the Law of the 
Sea, in Harry N. Scheiber and Jin-Huyn Paik 
(Eds.), Regions, Institutions and Law of the 
Sea. Studies in Ocean Governance, Ed. Mar-
tinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2013, 
pp. 57-71; Miguel García García-Revillo, The 
contentious and advisory jurisdiction of the In-
ternational Tribunal for the Law of the Sea, Ed. 
Brill, Boston, 2015.
(4) Cf. a Newsletter n° 1, de 2019, do Tribunal, 
disponível em www.itlos.org
(5) Cf. os arts. 58°, n° 3, 62°, n° 4, 94°, n°s 1 e 6, 
192° e 193° da CNUDM e os parágrafos 125 a 
140 do parecer.
(6) No processo Usines de pâte à papier sur le 
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, 
C.I.J, Recueil 2010, p.14. Cf. o parágrafo 131 da 
decisão neste processo.
(7) V., neste sentido, Mohamed Mouldi Marsit, 
Le Tribunal du Droit de la Mer (Présentation et 
textes officiels), Ed. A. Pedone, Paris, 1999, p. 
45 ; Helmut Tuerk, The Work of the International 
Tribunal for the Law of the Sea, in Ocean Year-
book 26, 2012, pp. 181-207, em especial p. 189.
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A Tradição e a Modernidade 
da Marinha do Tejo

Uma visita da Revista de Marinha 
ao Estaleiro do Mestre Jaime

por Pedro Fazenda*

42 estaleiros navais tradicionais hoje já só 
resta um, o do Mestre Jaime, como por to-
dos é conhecido.

O Mestre Jaime não sabe programar 
computadores nem sabe o que é uma crip-
to-moeda, mas o que sabe é raro, tem a ver 
connosco e com a nossa história coletiva, 
faz parte do nosso ADN, e tem de ser aca-
rinhado e protegido. 

No estaleiro do Mestre Jaime trabalham 
carpinteiros navais, calafates, pintores e 
frequentemente inúmeros proprietários de 
embarcações tradicionais, nacionais e es-
trangeiros, que gostam de fazer lá as suas 
manutenções e restauros debaixo da alça-
da e do olho dos mestres do estaleiro, que 
incessantemente partilham o seu conjunto 
de saberes e de técnicas tradicionais de 
trabalho, tal como os antigos mestres fize-
ram com eles há mais de meio século.   A 
visita ao estaleiro de Sarilhos Pequenos é, 
por isso, obrigatória para todos aqueles que 
apreciam o Tejo e o mar. O estaleiro, que é 
um museu vivo em plena atividade, situa-se 
na margem de um pequeno canal que exis-
te, desassoreado, devido à gestão de uma 
porta de água que fazia parte de um antigo 
moinho de maré que ali existia. 

No dia da nossa visita observámos a 
reconstrução do varino VALA REAL da 
Câmara Municipal da Azambuja com um 
tabuado novo de kambala e cavernas de 
madeira badi para resistir melhor à água 
doce. No carril do estaleiro, ainda à espera 
de melhores dias, estava uma emblemática 
Muleta do Tejo, encomendada pela Câmara 
Municipal de Barreiro. 

Foi em pleno dia da Web Summit que 
a Revista de Marinha visitou o Es-
taleiro Naval de Sarilhos Pequenos 

— mais conhecido pelo Estaleiro do Mestre 
Jaime. Nesse dia não poderia haver maior 
contraste nas ideias de negócios que se 
discutiam em ambas as margens do Tejo. 

A norte do rio, centenas de start-ups 
portuguesas e, sobretudo, estrangeiras, 
apresentaram tecnologias e ideias de ne-
gócio inovadoras suportadas pela revolu-
ção digital. Quem passa pela Web Sum-
mit compreende que existe um mundo de 
oportunidades e se há algo que fica claro, 
para quem compreende tecnologia, é que 
o mundo, tal como o conhecemos hoje, irá 
mudar muito nos próximos anos. 

Se, por um lado, é fácil compreender o 
entusiasmo e o investimento que o país e 
Lisboa está a fazer no sentido de tentar ca-
pitalizar ao máximo a visibilidade que este 
evento dá à cidade — tentando atrair novas 
start-ups e capital humano altamente quali-
ficado — por outro lado é difícil perceber a 
falta de interesse que tem havido, desde há 
várias décadas, em preservar o património, 
as artes e os ofícios tradicionais associados 
às culturas ribeirinhas. Este desinteresse 
reflete-se, por exemplo, na forma como a 
cidade tem deixado apodrecer e arder nas 
margens do Tejo muitas das canoas, vari-
nos, fragatas e faluas que faziam parte da 
paisagem do período de antes da constru-
ção da Ponte 25 de Abril e que foram, histo-
ricamente, um elo importante no transporte 
de pessoas e mercadorias entre ambas as 
margens. 

Atualmente, tirando alguns eventos pro-
movidos pela Associação da Marinha do 
Tejo e por algumas Câmaras Municipais da 
margem sul, entre as quais se destaca a 
Câmara Municipal da Moita, pouco se ouve 
falar de eventos que promovam a preserva-
ção do conhecimento prático associado à 
construção naval de embarcações tradicio-
nais de madeira. 

Felizmente há ainda quem resista, no-
meadamente na margem sul do Rio Tejo, 
ao avanço do tempo e tente preservar, con-
tra ventos e marés, o património do rio e os 
conhecimentos que lhe estão associados, 
cada vez mais desvanecidos na memória e 
no tempo. Onde outrora existiam mais de 

O Mestre Jaime com o Diretor da RM.
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que reservar, um símbolo universal dessa ci-
dade. Se atualmente não fomos capazes de 
manter viva a construção naval tradicional, 
as embarcações a navegar, e promover as 
profissões que ainda existem associadas a 
este setor, dificilmente voltaremos a reco-
meçar de novo no futuro, mesmo que de-
pois haja mercado para isso. 

E há investimentos que podem ser feitos 
onde os retornos são óbvios. A AFONSO DE 
ALBUQUERQUE, por exemplo, é a última 
fragata do Tejo que existe, e está abandona-
da a apodrecer, nas margens do estaleiro. 
Não faria mais sentido que a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa adquirisse e recuperasse 
esta embarcação? Esta embarcação seria o 
melhor cartão-de-visita que a cidade podia 
ter em exposição na antiga Doca de Marinha 
que está atualmente a ser intervencionada 
pela própria Câmara, no âmbito da requalifi-
cação da frente ribeirinha. A fragata poderia 
também marcar presença representando a 
cidade em todas as regatas e eventos or-
ganizados pela Marinha do Tejo, que são 
bastantes, e onde a cidade está atualmente 
representada apenas com a canoa ESPE-
RANÇA. Podia também servir para fazer 
excursões e passeios de estudo, com as 
inúmeras escolas e instituições que existem 
no distrito de Lisboa, para os jovens apren-
derem mais sobre as histórias da cidade e 
sobre o Tejo. É apenas um de vários exem-
plos que podiam ser apresentados para que 
Lisboa seja, como ambiciona, uma Capital 
Europeia virada para o Atlântico. Cuidar do 
Tejo e da sua história é, sem dúvida, um 
bom ponto de partida para esse objetivo. 

A quem ainda não visitou o estaleiro, 
vale bem a pena fazerem uma visita. E se 
tiverem tempo, passem também no Cais 
da Moita para apreciarem, ao final do dia, 
o postal maravilhoso que é ver as canoas, 
lado a lado, com o sol a desaparecer como 
pano de fundo.
* Engenheiro, Professor do ISEL
 Pedro.v.fazenda@gmail.com 

Reconstruída de raiz no estaleiro, a partir 
de planos e publicações antigas, a Muleta 
é uma embarcação que estava extinta há 
mais de um século e que costumava percor-
rer o espaço entre os dois cabos, o Espichel 
e o da Roca, fazendo o arrasto de rede pelo 
través, impulsionada pelo seu invulgar e pe-
culiar conjunto de velas. Esta embarcação, 
depois de encomendada, nunca navegou e 
voltou este ano pela segunda vez ao carril 
dos estaleiros para pintar, depois de ter per-
manecido mais de um ano no lodo à espera 
de legalização e de um novo ancoradouro 
no Barreiro. Até que isso aconteça, ficam os 
munícipes do Barreiro, que pagaram pela 
sua construção, a aguardar que haja von-
tade política para resolver atempadamente 
todos os assuntos pendentes para que a 
embarcação não acabe outra vez enca-
lhada. Esperemos que este projeto não se 
transforme num elefante branco e que a pró-
xima vez que a Muleta for à água seja para 
estar presente, já em 2020, na cerimónia 
de assinatura anual do Livro de Registos da 
Marinha do Tejo, como peça de destaque 
na paisagem do Terreiro do Paço. 

Durante a nossa visita ao estaleiro o 
Mestre Jaime foi-nos mostrando os vários 
espaços e embarcações que lá estão en-
calhadas, enquanto nos falava nos vários 
desafios que a idade ainda lhe vai permitin-
do enfrentar. Os problemas são sempre os 
mesmos e recorrentes: a burocracia para 
legalizar embarcações junto da DGRM e as 
dificuldades em conseguir adaptar, através 
de autorizações junto às autoridades, as 
condições que são necessárias no estaleiro 
para operar. Deu como exemplo a dificul-
dade que tem sido conseguir autorização 
para construir uma muralha, um cais, para 
atracar as embarcações que vão chegando 
ao estaleiro. 

Por outro lado, ao longo dos anos tem 
também sido difícil contratar gente nova 
para aprender as artes e ofícios do estalei-
ro. A construção tradicional é uma atividade 
desconhecida para os mais jovens. Não 
há investimento nem há promoção destas 
atividades e o resultado previsível será, efe-
tivamente, a extinção de um conjunto de 
profissões com a perda irrecuperável de 
conhecimentos que isso acarreta. 

É compreensível que o país invista, atra-
vés dos inúmeros programas de acelera-
ção, em start-ups que apostem em novas 
tecnologias e planos de negócio para o 
futuro digital. O país partiu tarde para esta 
corrida e está a tentar recuperar o tempo 
perdido. Mas a pergunta que se põe é a 
seguinte: se há tanta vontade em apostar 
em mais uma start-up com mais uma ideia 
ou serviço online mirabolante, que provavel-
mente já não estará em atividade daqui a 
um ano (porque a realidade é que muitas 

start-ups falham ao fim de um ano), então 
porque não também investir algum esforço 
em procurar capitalizar sobre um tesouro 
que é a assinatura cultural de várias gera-
ções ligadas ao Tejo, enquadrado num rico 
contexto histórico que faz inveja a muitos 
outros países e cidades? 

Nos EUA, por exemplo, na ausência des-
se contexto histórico, inventam-se histórias 
sobre piratas e heróis, tudo serve de des-
culpa para se vender experiências e ganhar 
dinheiro. Existe espaço, no mercado global, 
para que a cultura do Tejo seja sustentável 
economicamente. Seja pelo turismo, seja 
pela venda de produtos, seja pela repa-
ração e construção naval. Mas esta área 
necessita urgentemente de um “empurrão” 
e de um programa de aceleração que in-
centive e motive os jovens a entrar nesta 
atividade. Tal como os barcos moliceiros 
da Ria de Aveiro, não existe razão para que 
os barcos tradicionais do Tejo não possam 
fazer parte integrante da paisagem do rio. 

As diversas profissões associadas à 
construção e à manutenção desses barcos 
podem resistir à mudança dos tempos se 
houver visão e uma estratégia concertada 
nesse sentido. Se há alguma coisa que os 
países anglo-saxônicos nos ensinam é que 
há sempre nichos de mercado para se ven-
derem inúmeros artefactos, como podemos 
encontrar em muitos sites da especialidade 
associados à construção naval tradicio-
nal. Dar esse passo nem sempre é fácil e 
é aí que devemos intervir coletivamente. Tal 
como fazemos com as start-ups que leva-
mos à Web Summit, deviam existir investi-
mentos e incentivos públicos focados em 
manter estas atividades vivas durante os 
atuais tempos de mudança. Até porque es-
ses investimentos acabam por ter, mais tar-
de ou mais cedo, retornos significativos para 
o turismo e para o comércio local. Exemplo 
disso são as gôndolas e os gondoleiros de 
Veneza que, com todo o seu romantismo e 
esplendor serão sempre, reserve o futuro o 

Uma “muleta”, proprieda da Câmara Municipal do Barreira, aguarda legalização para poder navegar.
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Fernão de Magalhães: 
Finalmente o Estreito!

por Manuel Villas-Boas*

da a São Julião, Magalhães enviava a nau 
SANTIAGO, a mais pequena e manobrável 
da frota, a explorar a costa para sul. Ma-
galhães não desejava arriscar a frota toda 
nesta exploração em época prematura e 
confiava na lealdade do capitão da SAN-
TIAGO, Juan Serrano que, um mês antes, 
o tinha ajudado a controlar o motim.

Enquanto esperavam pelo regresso da 
SANTIAGO, o aparecimento de alguns na-
tivos da raça Tehuelche, de enorme esta-
tura e voz tonitruante, junto à margem, terá 
trazido momentos de distração às tripula-
ções enfadadas e geladas. Impressionado, 
ao que parece, com os seus enormes pés, 
Magalhães chamou a estes índios, Pata-
gões, nome que, depois, inspiraria a deno-
minação de toda a região sul da Argentina. 
Segundo Pigafetta, estes personagens, 
quando acediam a vir a bordo das naus, 
revelavam uma fome prodigiosa, o que le-
vantava a eterna questão dos mantimentos 
a bordo.  Incapazes de caçar os guanacos, 
lamas, coelhos e outros animais que viam 
em terra, os tripulantes estavam limitados 
a apanhar apenas os moluscos que en-

A estadia da frota de Magalhães em 
São Julião, na costa da Argentina 
foi longa e penosa. O motim e os 

respetivos castigos tinham ocorrido nos 
primeiros dias de abril de 1520, logo após 
a entrada da frota na profunda enseada. 
Ficaria ali a invernar, ainda mais uns cinco 
meses. Os tripulantes passavam parte dos 
seus dias em reparações às naus. Muito 
disto se passava ou em terra, ou próximo 
de terra, onde se erigia ainda o patíbulo 
onde os despedaçados corpos de Gaspar 
de Quesada e de Luis de Mendoza, ou o 
que deles restava, estavam claramente vi-
síveis. Juan de Cartagena, o cabecilha do 
motim, que desde há muito seguia preso e 
que fora condenado pela sua rebelião em 
São Julião, continuava a bordo. Não é cla-
ro se a decisão de o abandonar em terra 
fora tomada ao mesmo tempo que a da 
execução de Quesada. Magalhães tinha 
especial apreensão em relação às con-
sequências que qualquer sentença sobre 
Juan de Cartagena, nomeado pelo Rei e 
alegadamente filho do poderoso bispo 
Fonseca, poderiam ter no seu regresso a 

Espanha. Sabemos que Cartagena, ainda 
a bordo, tentou, uma segunda vez e, sem 
sucesso, levantar a tripulação à revolta e é 
aí que a sentença de o abandonar em terra 
terá sido definitiva. 

Na estreita enseada de São Julião o 
tempo estava frio e o céu toldado. A paisa-
gem era desoladora e chã e o espetáculo 
dos corpos supliciados balançando-se em 
terra, deprimente. A presença ainda en-
tre a tripulação de Cartagena e do padre 
Sanches de la Reina, seu cúmplice e, com 
ele, condenado à mesma pena, seria cer-
tamente confrangedora. Alguns espiavam 
o céu, e pensariam em seguir viagem, logo 
que as condições o permitissem. Outros, 
nomeadamente os numerosos revoltosos 
que Magalhães fora forçada a indultar, 
contemplariam com terror a continuação 
da viagem que anteviam ainda mais difícil e 
o castigo que os esperaria se, porventura, 
regressassem a Espanha.

A curiosidade sobre o que se passaria 
para sul do local a que o inverno os con-
denara a esperar, era intensa. Em maio de 
1520, apenas um mês depois da chega-
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guardado na biblioteca da Universidade de 
Leiden na Holanda, geralmente atribuído 
ao humanista e viajante português Fernan-
do de Oliveira, com contributos de um dos 
tripulantes da frota de Magalhães, contêm 
preciosos detalhes da viagem. Outro do-
cumento, da autoria de um piloto genovês 
não identificado, que seguia a bordo da 
nau TRINIDAD, contribuiu, também, para o 
conhecimento da expedição em que parti-
cipou. A estes, juntam-se inúmeros textos 
de cronistas espanhóis e portugueses que, 
desde o século XVI até aos nossos dias, 
têm dedicado particular atenção à viagem 
de Magalhães, designadamente ao seu fei-
to maior, a descoberta do Estreito.

Agora, que a frota se preparava para 
deixar o seu refúgio em São Julião e entrar 
para a posteridade com a descoberta da 
passagem para o outro oceano, os regis-
tos da viagem adquirem particular interes-
se. Em agosto o tempo melhorava: Ginés 
de Mafra, escreveu na sua narrativa que … 
já a chegada do sol começava a acalmar o 
céu e as tempestades de sudeste perdiam 
a sua violência, e a 24 daquele mês, a fro-
ta iniciou a sua saída de São Julião. Uns 
dias antes, Juan de Cartagena e o padre 
Sanches de la Reina, condenados a serem 
abandonados em terra pelo seu papel no 
motim, foram finalmente conduzidos para 
uma ilhota na baía, de onde viram a fro-
ta sair lentamente para o oceano. Nunca 
mais se soube nada deles.

A frota seguiu para sul com grande cui-
dado; estavam numa zona completamente 
ignorada pelos europeus e o caprichoso 
regime dos ventos e correntes era-lhes 
desconhecido. Agora, que pensavam es-
tar perto de concluir se havia, ou não, uma 
passagem para o outro oceano, importava 
mais que nunca, evitar um desastre. Ao fim 
de dois dias chagaram à enseada de Santa 
Cruz, onde a nau SANTIAGO se perdera. 
Ali esperavam recolher peixe, focas e aves 

contravam nas águas pouco profundas de 
São Julião. As provisões começaram cedo 
a ser uma preocupação. 

Entretanto, a SANTIAGO tinha navega-
do alguns dias para sul e sudeste, ao lon-
go da costa até que, a cerca de 50º de 
latitude, encontrou uma grande enseada 
que lhes pareceu poder ser a ambicionada 
passagem para o outro oceano. Contudo, 
esta enseada, a que chamaram de Santa 
Cruz, revelou-se apenas mais uma alarga-
da reentrância costeira, onde desaguava 
um rio, hoje chamado também Santa Cruz.  
A exploração desta região foi perigosa, 
tendo a nau acabado por encalhar na mar-
gem sul da enseada. Quase todos os tripu-
lantes puderam salvar-se, tomando refúgio 
na margem, enquanto procuravam reaver 
alguma da carga e madeira da nau, agora 
à mercê das ondas que rebentavam sobre 
ela. O regresso a São Julião foi extrema-
mente penoso. Em primeiro lugar, havia 
que atingir a margem norte da enseada, a 
fim de dali iniciar a longa caminhada para 
norte até São Julião. Para isto usaram a 
madeira que retiraram do casco encalhado 
da SANTIAGO. Depois, os dois marinhei-
ros escolhidos para embarcarem nesta 
jangada, caminharam para norte uns 200 
quilómetros ao longo da costa, com pouco 
que comer e enfrentando grande frio e for-
tes ventos.  Quando chegaram finalmente 
a São Julião, estavam tão emaciados que 
os seus companheiros nem os reconhe-
ciam. Magalhães enviou um grupo por 
terra à procura dos restantes náufragos 
que, eventualmente, regressaram à frota 
e foram distribuídos pelas restantes naus. 

Em finais de julho, o cosmógrafo espa-
nhol Andrès de San Martin, trouxe os seus 
instrumentos para terra, com a intenção de 
medir a longitude do lugar. Embora esta 
medição fosse ainda incipiente na época, 
San Martin, utilizando tabelas elaboradas 
pelo cosmógrafo português Rui Faleiro 

trazidas para a frota por Fernão de Maga-
lhães, conseguiu determinar a longitude de 
São Julião em relação a Sevilha, com me-
nos de um grau de erro, dois séculos antes 
da descoberta do método científico, segu-
ro e definitivo, desta medição. A urgência 
de continuar a viagem era grande, mas o 
tempo estava ainda demasiado perigoso. 
Enquanto esperavam, continuava a inte-
ração com os Tehuelches que, periodica-
mente, apareciam em terra, acabando al-
guns deles por ser trazidos, à revelia, para 
uma das naus onde, mais tarde, seguiram 
viagem com a frota. 

É a partir destes momentos que a his-
tória desta viagem mais deverá a uma 
provisão especial do rei Carlos I referente 
ao registo dos acontecimentos da expedi-
ção: todos os que agora na Armada vão 
e adiante forem, hão de ter toda a liber-
dade de escrever tudo o que quiserem. E 
alguns o fizeram, com especial relevância 
para o italiano António Pigafetta, mas não 
só: o marinheiro Ginés de Mafra, natural 
de Jerez de la Frontera que se descrevia 
como … homem de poucas palavras e ver-
dadeiras, e o grego Francisco Albo, inicial-
mente contramestre da nau TRINIDAD e, 
depois, piloto da VICTORIA, deitaram luz, 
com os seus preciosos escritos, sobre os 
detalhes da viagem em que participaram. 
Outras narrativas, como as do manuscrito 
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gou para oeste, passando as duas estreitas 
passagens até atingir o grande golfo, onde 
acoraram entre uma ilha e a margem nor-
te. Olhando à sua volta, viam uma margem 
pouco elevada e desolada e, diante dela, 
passada a ilha, uma imensidão de água. 
Só muito para sul se podia vislumbrar uma 
sombra de terra. O único vestígio humano 
naquela região fora um cemitério encontra-
do no alto de um pequeno monte, junto de 
uma praia coalhada de ossadas esbranqui-
çadas de animais marinhos. 

Magalhães pediu as opiniões dos seus 
Capitães e todos aconselharam o Capitão-
-General a avançar, com exceção de Es-
tevão Gomes, o português, piloto da SAN 
ANTÓNIO. Não porque duvidasse de es-
tar possivelmente na boa passagem para 
o outro oceano, mas por considerar que 
a frota não dispunha de víveres suficiente 
para enfrentar uma longa passagem oceâ-
nica. A frota avançou então para sul até 
encontrarem, de frente, um impressionan-
te cabo que dividia as águas em três gran-
des espaços. Este era o cabo Valentin, 
no extremo norte da ilha de Dawson, que 
divide o grande golfo em dois. Hesitante 
sobre qual seria a boa opção, Magalhães 
mandou a SAN ANTÓNIO explorar o espa-
ço para leste e para sul, enquanto que as 
restantes naus navegariam para sudoeste. 
Esta foi uma fatídica decisão, que condi-
cionou todo o resto da viagem e a própria 
imagem de Magalhães em Espanha, como 
veremos no próximo artigo.  

* mvillasb@gmail.com

marítimas que poderiam fumar e guardar 
para a viagem seguinte e, também, salvar 
o que pudessem da carga e materiais da 
nau perdida. Após quase dois meses reco-
lhidos nesta enseada, aventuram-se nova-
mente ao mar. Navegavam, mais uma vez, 
no grande desconhecido. A ansiedade rei-
nava no espírito das tripulações. À medida 
que navegavam para sul, aqueles que se 
tinham amotinado, e que Magalhães fora 
obrigado a indultar, por conveniência da 
frota, tinham mais razões para desesperar 
da empresa, que consideravam perdida. 
Os que se sentiam injustamente ultrapas-
sados pelas nomeações que Magalhães 
fizera após o motim, viam o rancor crescer 
nos seus espíritos. Este estado de espírito 
espalhava-se pelos restantes. A preocupa-
ção com os mantimentos acentuava-se. 
Magalhães continuava absolutamente de-
terminado a avançar, pois sentia que esta-
va próximo do momento da verdade: ou a 
costa continuava indefinidamente para sul, 
até às regiões mais austrais, ou estavam a 
ponto de encontrar a desejada passagem. 
Herrera, o cronista espanhol do século XVI/
XVII, atribui a Magalhães a seguinte frase: 
mesmo que tenha de comer o couro que 
forra as adriças, haverei de ir para a frente 
e descobrir o que prometi ao Imperador. 
Era o projeto do Imperador, mas, naquele 
momento era, principalmente, o projeto de 
vida de Fernão de Magalhães. Ninguém lhe 
iria tirar este momento.

O piloto Francisco Albo descreve o 
grande momento: … quinta-feira 18 do 
dito mês de outubro partimos do dito rio de 

Santa Cruz, com ventos contrários anda-
mos dois dias virando de um bordo a outro 
e depois tivemos bom vento e navegamos 
dois dias para Sul-Sudoeste (…) a 21 do 
dito mês tirei o sol a 52º limpos e cinco 
léguas de terra e ali vimos uma abertura 
como uma baía(…) e uma ponta de areia 
muito longa. O cabo que descobrimos an-
tes dessa ponta, chama-se Cabo Virgens.

A abertura vista por Albo estendia-se 
profundamente para dentro do continente, 
o que dava a Magalhães a esperança de ter 
encontrado a passagem para o outro ocea-
no. As naus SAN ANTÓNIO e CONCEP-
CIÓN, comandadas respetivamente por Ál-
varo de Mesquita e Juan Serrano, pessoas 
de grande confiança de Magalhães, foram 
enviadas explorar esta possibilidade- Uns 
dias depois, voltaram jubilantes, anuncian-
do que o mar se estendia muito para Oeste 
e que, passadas duas estreitas gargantas, 
tinham vislumbrado, no interior, um imenso 
golfo. Todos os cronistas referem detalha-
damente estes momentos revelando que 
tinham a sensação de que estavam a viver, 
talvez, o maior momento de toda a expedi-
ção. Em particular, o piloto genovês apon-
ta que Álvaro de Mesquita notara que, nas 
águas do grande golfo, existiam fortíssimas 
correntes, que era necessário investigar. 
Tudo ali era diferente do que tinham visto 
na baía do Rio da Prata e, mais para sul, 
em Santa Cruz. Estas diferenças, e o facto 
de a água continuar a ser salgada, muito 
para dentro da massa continental, indicava 
que esta poderia ser a desejada passagem. 
Magalhães não hesitou e toda a frota nave-
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Pescar
por Artur Pires*

faroleiro, que não conseguia pregar olho a 
noite inteira por causa de uma luz muito in-
tensa. Puxei de uma bolsa de camurça de 
dentro do bolso interior do casaco, e com 
a ponta direita dos dedos em forma de 
pinça, retirei de dentro dela uma boa por-
ção de tabaco turco, e enchi o fornilho de 
um cachimbo que tirei do bolso de fora do 
casaco. Calquei o tabaco com o polegar 
direito, e com a tampa da minha caneta, 
acabei a compactação. Depois risquei um 
fósforo, e cheguei a chama ao topo do for-
nilho, o que provocou quase de imediato 
uma nuvem de fumo aromático, e em mim 
uma sensação maravilhosa, de estar apto 
a resolver os problemas do Universo, e o 
desejo irreprimível de que a próxima estória 
do meu amigo começasse por, … no início 
era o verbo.

Mas não. Agora falava sobre o lança-
mento de um submarino à água, em que 
este tinha ficado irritantemente ao de cimo 
de água, a flutuar. 

A cana agitava-se num frenesim brow-
niano, como se na sua extremidade, 
agarrados ao anzol, estivessem todos os 
peixes, de todos os mares. Entretanto o 
meu amigo discorria sobre a passagem do 
tempo, e sobre a forma de a atenuar, com 
um relógio que marcasse os dias, os anos 
e os séculos.

A linha da cana voltou a apaziguar-se, 
e agora seria novamente possível praticar 
funambulismo em cima dela.

Puxei mais umas tantas fumaradas do 
cachimbo, cada uma mais agradável do 
que a outra, enquanto aguardava pela mi-
nha estória preferida. É sobre um letreiro 
que ele conhece, localizado numa das 
reentrâncias do recorte da costa de Cas-
cais, e onde se pode ler o aviso: É proibido 
pescar.

Nada de mais, e igualzinho a tantos ou-
tros escritos nas mais diversas línguas fa-
ladas nas zonas ribeirinhas do mundo, não 
fosse este ter escrito em baixo: Os peixes.

* arturp@sapo.pt

“Sabes qual é o problema?”
Estávamos os dois sentados num ban-

co de madeira verde, fossilizada por noites 
de luar, a muito pouca distância da água, 
onde o meu amigo, sentado ao meu lado, 
tinha a linha de uma cana de pesca mergu-
lhada, com todo o ar de não dar sinais de 
vida desde o tempo da monarquia absolu-
tista. E antes que eu tivesse tempo de dizer 
qualquer coisa, fechou o livro que estava a 
ler, com o título “Como apanhar um peixe”, 
e deu a resposta:

É que eles, e apontou para a água, tam-
bém leem isto.

Olhei para a rigidez marmórea da li-
nha, e não tive como não lhe dar razão. 
Talvez até eles já tivessem ao seu dispor 
uma edição mais atualizada do livro. Mas 
de qualquer forma, o ar feliz que ele exibia, 
não deixava margem para dúvidas sobre a 
tremenda deceção que iria ter no dia em 
que finalmente apanhasse um peixe. As re-
gras do jogo eram aquelas, e competia aos 
dois, ao homem e ao peixe, respeitá-las, 
para deleite de ambos.

Pensei que toda aquela bonomia era 
antiquíssima, da altura em que homens e 
peixes se tinham separado, ficando uns 
para sempre na água, e os outros em terra, 
ou melhor em bancos de madeira verde. E 
por ser um jogo, tinha dado das mais de-
liciosas estórias que existem nas literatu-
ras, desde provérbios chineses até contos 
na “The New Yorker” ou artigos na revista 
“Além-Mar”.

Espiar é esperar. Disse uma vez John 
Le Carré, com profundo conhecimento de 
causa, já não me recordo se por ele pró-
prio, se através de George Smiley. Que 
seja. Somerset Maugham, no prefácio de 
The British Agent, também conhecendo 
como as coisas se passavam, não fez por 
menos, dizendo …o trabalho de um agen-
te do Serviço Secreto é, de um modo ge-
ral, extremamente monótono. 

Mas verdadeiramente, pescar é esperar. 
No seu estado mais puro, o da tranquilida-
de, a que os crentes chamam serenidade. 

Que não é o mesmo que a estratégia com 
que o Marechal Kutuzov esperou por Na-
poleão nos confins da Rússia, tão longe de 
Paris, até os franceses não apenas para-
rem de cansaço, mas começarem a comer 
os cavalos que lhes iam permitir regressar. 
Nem a ansiedade dos camponeses com 
a chuva, que deve cair entre o plantio e a 
colheita. É a serenidade de não ter nada 
mais importante para fazer, do que contar 
as estrelas do céu numa noite limpa. E é 
um jogo. Com as regras aceites por quem 
veio do mesmo lugar, há milhões de mi-
lhões de anos.

Quem observa o bucolismo da linha 
mergulhada na água, sem oscilar mais do 
que as pirâmides de Gizé, ou os contrafor-
tes dos Himalaias, tem a certeza de que 
naquele momento suspenso, homem e 
peixe igualam-se, na partilha de uma ex-
pectativa comum.

A linha vibrou por instantes, parou, vol-
tou a vibrar, e parou em definitivo. Pelo 
sorriso do meu amigo, pressenti que aqui-
lo devia ser um código qualquer, e que do 
outro lado devia estar um peixe conhecido. 
Apreciei aquela cumplicidade, mas não 
deixei de lhe fazer notar que a pesca podia 
ser uma das formas de melancolia, tanto 
quanto mergulhar madalenas em chá de 
tília, à la recherche du temps perdu. O meu 
amigo tranquilizou-me. O Papa Gregório I, 
no final do século VI, tinha passado os oito 
pecados capitais a sete, com o perdão da 
melancolia.

A cana voltou a vibrar, mas agora nem 
lhe ligou, entretido a contar o caso de um 

Qualquer homem que 
compare a sua inteligência 
com a de um peixe e perde, 
está a pedi-las.

John Steinbeck
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A Viagem do N.R.P. Sagres(1)

por João J. Brandão Ferreira*

jando com uma segurança e qualidade de 
vida nunca igualada?

Uma ponta de orgulho não ficaria me-
lhor?

Já repararam que, atualmente, quem 
navega ganha subsídio de embarque, 
quando sai a barra; tem ar condicionado, 
beliche individual, duche para tomar ba-
nho e cinco refeições diárias? Que o de-
senvolvimento tecnológico reduziu o grau 
de incerteza e risco a níveis nunca vistos? 
Que podem falar diariamente uns com os 
outros, por satélite?

Tem alguma comparação com o que 
se passava no princípio do século passa-
do, ou até em meados do mesmo século? 
No século XIX? No século XVIII? Quando 
o Vasco da Gama foi á Índia pela primeira 
vez? Quando o D. Fuas Roupinho morreu 
em combate frente a Ceuta, em 1170?

Percebe-se o ridículo da reacção e das 
notícias?

Continua a ser mais duro trabalhar no 
mar do que em terra? Pois continua, como 
o é trabalhar no Ar, no Espaço, numa mina 
ou a mudar fraldas a doentes terminais. 
Será por isto que a maioria das pessoas 
gosta e aspira a não fazer nada ou a traba-
lhar em frente a uma consola de compu-
tador? A importar imigrantes desenfreada-
mente para virem fazer o trabalho que não 
se quer fazer?

Isto é tão patético que até dói. 

O Navio Escola (NE) SAGRES, sím-
bolo vivo da Armada Portuguesa e 
repositório navegante de todas as 

tradições da mui antiga “Briosa” zarpou do 
Tejo – o rio que fez Lisboa capital do Reino 
– e meteu “proa ao mar”, no passado dia 
5 de janeiro. Se tudo correr como previsto 
estará de volta a 10 de janeiro de 2021, ou 
seja, 371 dias depois.

O actual NE SAGRES foi adquirido 
em 1962 por 150 mil dólares, tendo feito 
a primeira viagem com o pavilhão portu-
guês, em 25 de Abril desse ano. O seu 
Comandante atual é o Capitão-de-fragata 
Maurício Camilo.

Missão preparada desde há muito, 
como é mister num evento da importância, 
exigência e complexidade como este.

Dignou-se estar presente na pequena 
cerimónia que precedeu a partida o Presi-
dente da República. No que, se é permitido 
dizê-lo, esteve bem. O evento justificava.

Acontece que no dia seguinte aparecia 
em parangonas mediáticas a frase “Marce-
lo consola os familiares dos que partem”. 

Consola os familiares dos que partem?
Alguns dos quais apareceram a chora-

mingar frases patéticas.
Será isto possível?
Como tudo está mudado. E será que 

para melhor?
Vejamos: 142 militares da Marinha (re-

força-se o termo militar) – a que se junta-

ram 50 instruendos da APORVELA e dois 
investigadores do projecto “SAIL”(2) - vão 
iniciar uma missão difícil em representação 
do país, em ambiente de paz, num acon-
tecimento que constituirá uma experiência 
única e inolvidável nas suas vidas, extre-
mamente marcante e enriquecedora, que 
deve ser motivo de orgulho e o PR tem de 
consolar os familiares? 

Os familiares dos homens (e agora tam-
bém mulheres) que embarcaram, todos 
voluntários (e mesmo que não fossem, pois 
estariam ao serviço do País), estão queixo-
sos e chorosos, em público, por irem estar 
separados deles mais de um ano? 

Será que vão reivindicar apoio psicológi-
co ao Serviço Nacional de Saúde?

Estão assim tão doridos por os seus 
entes queridos irem – gastando uma nota 
preta dos impostos nacionais (neste caso 
bem gasto) – dar a volta ao mundo, via-

E disse: …ó gente ousada, mais que quantas 
No mundo cometeram grandes cousas, 
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas, 
Pois os vedados términus quebrantas,
E navegar meus longos mares ousas,
Que eu tanto tempo há que guardo e tenho,
Nunca arados d’estranhos ou próprio lenho.

Lusíadas, Canto V, 41.



61Revista de Marinha   ·    1014 Março/Abril 2020    ·   revistademarinha.com

Marinha de Guerra

razões que parecem ainda não estarem 
completamente dilucidadas.

Como lamentamos a má preparação do 
início das comemorações que a falta de 
entendimento entre os Governos Portu-
guês e de Espanha provocou neste âmbi-
to. E só Deus sabe quanto lamentamos as 
responsabilidades que nos possam caber.

Porque com os espanhóis nós não gos-
tamos de perder nem a feijões (eu pelo 
menos, não gosto). Mas quer percamos 
ou ganhemos, nunca sem razão!

Por tudo isto, algo está podre no Reino 
de Portugal (não no da Dinamarca) …

“Navegar é preciso, viver não é preciso” 
e “tudo vale a pena se a alma não é pe-
quena”, dizia um dos poetas maiores da 
nossa Grei.

Parece, pelas notícias que têm vindo a 
público, que a Alma tem vindo a encolher.

Muito.

*  Oficial Piloto Aviador (Ref.)

NOTAS:
(1) NRP – Navio da República Portuguesa.
(2) SAIL – Estudo pioneiro de eletricidade at-
mosférica em ambiente marinho e dos efeitos 
das alterações climáticas.
APORVELA – Associação Portuguesa do 
Treino de Vela.

A Armada (Marinha de Guerra) já ti-
nha tido uma má experiência – e passou 
a ter relutância em repetir, apesar de ser 
tradição – em fazer uma despedida pú-
blica de navios com a Banda da Armada 
a tocar, quando foi surpreendida por um 
choro convulsivo de familiares de oficiais, 
sargentos e praças, quando uma fragata 
(creio que a ROBERTO IVENS) partiu para 
o Mediterrâneo Oriental, ao tempo da 1ª 
Guerra do Golfo (a memória é um dom 
que faz muita falta!) e agora tivemos uma 
segunda edição, lamentável, do mesmo 
filme?

Como fazer um País com gente desta?
Que Sociedade é que temos andado a 

criar?
O PR tão pronto em elogiar todas as 

qualidades do povo português – nós per-
cebemos que é preciso “puxar para cima”, 
mas não convém que o ridículo e a inade-
quação matem o princípio - não tem uma 
palavra de condenação ou de pedagogia, 
perante comportamentos censuráveis?

Na apetência dos votos ou na paranoia 
dos “carinhos”, vale tudo?

A viagem do NE SAGRES – vai ser a 
maior das três que já fez à volta do mundo, 
com 76.410 km e 6.782 horas de navega-
ção – tendo previsto visitar 22 portos de 

19 países, incluindo 12 cidades da “rede 
mundial de cidades Magalhânicas”.

Esta viagem irá servir para instruir, a 
dada altura, cadetes da Escola Naval que 
serão os futuros oficiais da Marinha Portu-
guesa; irá ter funções diplomáticas impor-
tantes; mostrar a Bandeira das Quinas aos 
povos do mundo; manter o contacto com 
as comunidades portuguesas no estran-
geiro; lembrar a povos e terras a importân-
cia de que “portugueses já foram”; levar a 
bandeira portuguesa que participará nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio e participar 
nas comemorações da descoberta do Es-
treito de Magalhães e garantir capacidades 
que depois de perdidas, se vão, ou dificil-
mente se recuperam.  

Ora tudo isto representa um conjunto 
importante de realizações para a Nação 
dos Portugueses e justifica plenamente o 
dinheiro e eventuais sacrifícios que acar-
rete. Para já não falar da justificação co-
memorativa e simbólica que lhe serve de 
mote, a primeira viagem de circum-na-
vegação da terra, pensada, projectada e 
quase totalmente completada por um por-
tuguês, o grande marinheiro, navegador e 
combatente Fernão de Magalhães.

E só lamentamos que o não tenha fei-
to em nome da Coroa Portuguesa, por 

A SAGRES a entrar 
no porto de Santos, 

no Brasil (2017) 
uma foto de 

Roberto Smera.
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Uma História de Mar

Justiça Náutica
por Joaquim Monteiro Marques*

chamado ao Comandante já sabe que está 
em péssimos “lençóis”: bate à porta e o Tio, 
invariavelmente diz-lhe – Entra! (tratava to-
dos por tu e mal estava a coisa quando usa-
va o termo “O senhor…”). O tripulante entra 
e o Tio, pergunta-lhe “– Sabes o que fizes-
te?” ao que na resposta vem sempre uma 
tentativa de argumentação “– Sabe o Sr. 
Comandante que…” mas não chega a ter-
minar pois o Tio remata sem direito a mais 
arengada: “Sei bem o que fizeste. Só quero 
saber qual o desfecho que pretendes: uma 
participação à Capitania e desembarque no 
próximo porto ou um murro na tromba?

A resposta, embora resignada, era siste-
maticamente a mesma: - Um murro ….

Paulatinamente o Tio ordenava-lhe: 
- Aproxima-te da secretária. Quando o 
transgressor estava ao alcance do seu po-
derosíssimo braço, o Tio punha-se de pé e 
desfechava-lhe um valente “murro na trom-
ba” que invariavelmente o fazia desequili-
brar para trás, indo de costas estatelar-se 
contra a porta e … produzindo o, para mim, 
misterioso estrondo!

Esta sessão de Justiça terminava sem-
pre do mesmo modo: o tripulante caído no 
pavimento e o conselho, em voz sempre 
pausada (rarissimamente a levantava ...) do 
Tio:

– Levanta-te, vai-te embora, e não voltes 
a pecar!

* Capitão da Marinha Mercante
 mmarques@lbranco.pt

Quando o brilho da Marinha Mercan-
te Nacional, com direito a Código 
Penal e Disciplinar, a Plano de Far-

damentos e maxime ao orgulho dos seus 
profissionais Inscritos Marítimos começou 
a declinar, isto pelo final dos idos anos 60 
do século passado, havia ainda Paquetes e 
Comandantes dignos dessas designações 
já que, como diria um saudoso professor da 
Escola Náutica e da “Briosa” … os Capitães 
de Marinha Mercante preferem ser tratados 
por Comandante em detrimento de Capi-
tão; ora Comandante é o Sargento Pingui-
nhas à frente do Cabo Boguinhas!

Esses Comandantes distinguiam-se en-
tão (alguns) quer pelos seus conhecimentos 
e “à vontade” náuticos quer sobretudo pelo 
seu forte carácter, já que, numa mini socie-
dade de 500 ou 800 tripulantes onde (feliz-
mente!) não havia “Justiça” (aquela de que 
hoje todos se queixam, porque parece que 
deixou cair a venda e desequilibrar a ba-
lança …) era no Comandante que residia a 
última instância de quem infringia as regras.

Ora, num desses dignos e imperiais pa-
quetes, as instalações dos Senhores Ofi-
ciais (que então eram mesmo uns Senhores 
…) situavam-se em pavimento próprio e no 
caso dos náuticos, todos seguidos (os ca-
marotes) de BB a EB, sendo o mais a EB 
o do Comandante, com direito a camarote 
com camarinha, tendo esta porta de aces-
so ao mesmo corredor para onde davam as 
portas dos restantes camarotes da “oficia-
lagem”.

Embarcado de 2ª viagem, foi-me atri-
buído o camarote mais a EB, praticamente 
vizinho do Comandante. Novo nestas an-
danças de dormir ao balanço e em espaço 
não familiar, tive (e tenho) um sono levíssimo 
de que desperto ao menor som estranho e 
não habitual, notava que, nalguns perío-
dos em que teimava em dormir, antes do 
“quarto” à ponte, era, de vez em quando, 
acordado por um forte estrondo, tipo porta 
a bater com violência, mas superior ao fe-
char de porta, mesmo se ocasionada pelo 
balanço. Como o fenómeno, embora pouco 
usual, teimava em persistir, mesmo em dias 
de “mar de patas” sem qualquer balanço, 
indaguei de um camarada mais “galonado” 
e com muito mais experiência de bordo, se 
sabia a origem de tamanhos estrondos, ao 
que paulatinamente me respondeu: “Ah não 
sabes? É o castigo! O castigo? indaguei eu 
ignorante. Que castigo?

Com a calma e a camaradagem amiga 
de oficial do mesmo ofício, então explicou-
-me:

– O “Tio” (designação carinhosa da tripu-
lação ao seu Comandante – quando ele não 
estava presente, claro!), como sabes, passa 
a vida a escrever (um trabalho de fôlego de 
vários dossiers sobre carregamento e estiva 
de produtos ultramarinos) na secretária que 
fica na camarinha em frente à porta. Quan-
do uma participação disciplinar lhe che-
ga às mãos, é porque o caso é grave e o 
Imediato teve de recorrer ao seu sentido de 
justiça. Ora, quando algum “desgraçado” é 

O paquete INFANTE D. HENRIQUE ao largo da falésia da Costa de Caparica, um trabalho em acrílito sob tela de Vasco Pitschieller.
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O petroleiro AIRE de 1946
por Luís Miguel Correia*

abastecimento de bancas afretamos ao 
estrangeiro no que me parecem atos cri-
minosos, lesivos do interesse nacional. 
Mas a verdade é que nada disso conta 
para nada, exceto para o lucro imediato de 
alguns. 

O AIRE navegou apenas 6 anos com as 
cores portuguesas. Na altura era conside-
rado inferior aos parâmetros de qualidade 
e exigência da frota da SOPONATA, foi 
vendido aos espanhóis. Em Espanha foi 
remendado várias vezes e navegou mais 
31 anos, os últimos a dar combustível à 
frota pesqueira que nos substituiu em An-
gola e Moçambique.

* Historiador Naval e Fotógrafo
 Diretor da EIN-Náutica
 Apartado nº 3115    1302-902 LISBOA
 m.s.funchal@gmail.com
 http://lmcshipsandthesea.blogspot.com

A inexistência de navios petroleiros em 
Portugal quando rebentou a II Gran-
de Guerra Mundial teve consequên-

cias dramáticas para a economia nacional. 
Provavelmente se então dispuséssemos 
de petroleiros não teria sido necessário o 
racionamento de produtos petrolíferos que 
funcionou até 1946. Na altura o recurso 
possível foi entregar ao Instituto Português 
de Combustíveis (IPC) a responsabilidade 
pelo abastecimento de produtos petrolí-
feros, refinados e crude, na sequência do 
arranque da refinaria da Sacor em Cabo 
Ruivo em 1940.

Sem navios próprios, Portugal gastou 
uma fortuna no afretamento de navios-tan-
ques a França (Vichy), Espanha e Suécia; 
alguns desses navios foram afretados com 
opção de compra, constituindo em 1946 a 
base da frota da futura SOPONATA, cria-

da em 1947 por iniciativa do ministro da 
Marinha Américo Tomás, que no cargo de 
primeiro Presidente da Junta Nacional da 
Marinha Mercante, de 1940 a 1944, viveu 
por dentro os dramas da operação dos ve-
lhos navios que então constituíam a nossa 
Marinha Mercante. Aprendeu a lição e teve 
a força e a perseverança para, com o Des-
pacho 100 promover a aquisição de uma 
frota nova. O petroleiro AIRE, comprado 
em 1946 pelo IPC foi um dos pioneiros da 
futura frota de navios-tanques que tão bom 
resultado proporcionou durante 50 anos.

Mudaram-se os ventos, renegou-se a 
história e o nosso Mar e hoje em termos de 
Transporte Marítimo próprio estamos pior 
que em 1939. No que toca ao transporte 
de combustíveis batemos no fundo – so-
mos zero, desmantelámos a SOPONATA 
e a frota da SACOR e até barcaças para 

AIRE (1946-1952)
priedade da companhia sueca Redeiaktie-
bolaget Dalen (Otto Kihlström, managers), 
de Gotemburgo, com o N.º 8442. A 22-
01-1945 foi fretado (time charter), com 
opção de compra, pelo IPC, de Lisboa, 
efetuando 3 viagens de abastecimento de 
combustíveis líquidos, a última terminada 
em Lisboa a 9-05-1946. Comprado pelo 
IPC a 3-05-1946, foi entregue a 14-07 
em Lisboa, alterando o nome para AIRE, 
tendo o IPC confiado a gestão técnica do 
navio à Companhia Colonial de Navega-
ção. O AIRE foi visitado em Lisboa a 30-
07-1946 pelos Ministros da Economia e 
Marinha e outras entidades oficiais e, a 

Características técnicas: Navio-
-tanque a motor, construído de aço, em 
1939-1940. Nº Lloyd´s: 5074824. Nº ofi-
cial: G 478. Indicativo de chamada: CSGY. 
Porto de registo: Lisboa (registado na Ca-
pitania do Porto de Lisboa a 28-06-1946, 
Livro 17, fls. 29). Arqueação bruta: 3.930 
tons; Arqueação líquida: 2.246 tons; Por-
te bruto: 5.959 tons.  Capacidade de car-
ga: 14.395 m3 de combustíveis líquidos a 
granel. Comprimento ff.: 112,36 m; Com-
primento pp.: 105,15 m; Boca: 14,48 m; 
Pontal: 8,03 m; Calado: 6,80 m. Máquina: 
1 motor diesel Sulzer de 6 cilindros, mo-
delo 6SD48 construído em 1938. Potência 

1.500 BHP a 150 rpm, 1 hélice de 4 pás. 
Velocidade: 11 nós. Tripulantes: 35. Cus-
to: 5.500.000 de coroas suecas, cerca de 
32.450 contos.

História: O AIRE foi construído em 
Landskrona, Suécia, por Oresundsvarvet 
A.B., (construção nº 57), por encomen-
da do armador norueguês A/S Rendal 
(Moltzau & Christensen, managers), de 
Oslo e lançado à água a 15-01-1940 com 
o nome GLOMDAL. Concluído em 07-
1940, já após a ocupação da Noruega 
pela Alemanha, permaneceu imobilizado 
na Suécia até 1945 passando a ser pro-
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do-se 55 milhões de pesetas. Nos últimos 
anos manteve-se nas Canárias, abaste-
cendo as ilhas e assegurando serviço de 
bancas em Tenerife. A 5-06-1983 fez a 
última viagem entre Tenerife e Las Palmas 
ao serviço da CEPSA e a 27-06-1983 foi 
entregue a novo proprietário, a empresa 
SOMAPED  Sociedade Maritima de Pesca 
y Desguace, mantendo o nome e a ban-
deira espanhola e passando a abastecer 
de combustíveis a frota de navios de pes-
ca da empresa ARBUMASA – Armadores 
de Buques Marisqueros S.A., de Huelva, 
que operavam em águas de Angola e 
Moçambique. Em 1984 o navio alterou a 
designação para AQUARIO DIEZ, regista-
do no Panamá e a 24-03-1985 chegou a 
Huelva para substituição do motor princi-
pal por uma máquina Diesel MWM modelo 
TRH-345, com 2.500 BHP, que fora reti-
rada do navio GLACIAR GRIS, demolido 
em Huelva. Navegou até 1987, operando 
no Índico (Seychelles e Moçambique), em 
apoio logístico da frota de pesca espanho-
la, até que a 19-07-1987 chegou a Sevilha 
para ser desmantelado pela firma Desgua-
ces del Guadalquivir, tendo os trabalhos 
de demolição sido iniciados a 1-09-1987.

1-08-1946, largou do Tejo para Aruba, 
comandado pelo Capitão António Dioní-
sio de Jesus. Completou 10 viagens ao 
serviço do IPC, transportando 43.105 
tons de combustíveis líquidos. Vendido à 
SOPONATA – Sociedade Portuguesa de 
Navios Tanques a 7-08-1947 pela quantia 
de 14.779.800$00 (registado na Capitania 
do Porto de Lisboa a 9-08-1947, Livro 17, 
fls. 42), manteve o nome AIRE, alterando 
o N.º para G-491. Entregue à SOPONATA 
a 12-08-1947, largou a 15-08 na primei-
ra viagem, de Lisboa a Leixões. O AIRE 
era então o maior petroleiro que atracava 
em Leixões completamente carregado, 
tendo completado 46 viagens, transpor-
tando 263.018 tons de ramas e produtos 
refinados. Serviu a SOPONATA apenas 5 
anos, registando diversas avarias: a 11-
06-1949, durante a viagem n.º 18, de Aru-
ba para Leixões, partiu-se o êmbolo da 
bomba de ar de lavagem do motor prin-
cipal, provocando a imobilização no mar. 
O AIRE foi socorrido por outra unidade da 
SOPONATA, o MARÃO, no dia seguinte 
ao da avaria, e rebocado durante 10 dias, 
numa distância de 1.942 mi, até ao Fun-
chal, onde chegou a 22-06. Na viagem n.º 

29, após chegar a Curaçau, a 2-08-1950, 
registou uma avaria na máquina principal, 
quando navegava de Willemstad para Bul-
lem Bay, permanecendo imobilizado na-
quela ilha até 25-08. A 17-11-1951 o AIRE 
teve de regressar a Lisboa, após ter inicia-
do a viagem n.º 41, devido a nova avaria 
na máquina, retomando a viagem no dia 
seguinte. Em termos comerciais o AIRE foi 
sempre um navio deficitário, o que, aliado 
à pouca fiabilidade levou a SOPONATA a 
decidir a sua venda, autorizada por despa-
cho do Ministro da Marinha de 1-04-1952. 
O AIRE foi vendido à CEPSA – Compañia 
Española de Petróleos por escritura de 
9-07-1952, tendo sido entregue em Cádis 
a 21-07-1952, embandeirando em espa-
nhol a 24-07, quando se passou a chamar 
CIUDAD RODRIGO (Registado em Santa 
Cruz de Tenerife. Indicativo de chamada: 
EDXO). Ao serviço da CEPSA o ex-AIRE 
navegou durante 31 anos, transportando 
produtos refinados nas Canárias, abas-
tecendo Ceuta e Melilla, e ainda a Guiné 
Equatorial, então uma colónia espanhola. 
Em 1962 foi reconstruído em Barcelona, 
no estaleiro Talleres Nuevo Vulcano, rece-
bendo novos tanques de carga, gastan-
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IMO 2020
por António Balcão Reis*

elevado custo das instalações e a necessi-
dade de paragem do navio para efetuar a 
montagem e em rigor não proporcionam 
a almejada proteção ambiental, já que as 
águas de limpeza são descarregadas para 
o mar. Passamos o enxofre do ar para a 
água. Os detratores apelidam estes equi-
pamentos de … dispositivos trapaceiros 
(cheat) que satisfazem a legislação ambien-
tal, permitindo que os navios continuem a 
poluir.

A solução poderia estar nos scrubbers 
de ciclo fechado. Segundo estimativas da 
Exhaust Gas Cleaning System Association e 
da DNV-GL, em finais de 2019, vésperas da 
entrada em vigor da IMO 2020, de um total 
de mais de 4.000 navios com scrubbers, 
só menos de uma centena seriam de ciclo 
fechado, a somar a umas centenas de tipo 
híbrido, que podem funcionar em ciclo fe-
chado ou aberto. Nos depuradores de ciclo 
fechado o líquido resultante do processo 
de limpeza, contendo poluentes diversos, 
enxofre incluído, não se faz diretamente 
para o mar mas para tanques que serão 
descarregados para apropriadas estações 
de recolha em porto. Aumentam os custos 
e as condicionantes na escolha de portos 
equipados para o efeito.

Como reação, e antecipando legislação 
mais restritiva, já em discussão, tem vindo 
a crescer o número de portos e zonas em 
que já é proibido o uso de scrubbers de ci-
clo aberto.

LNG (GNL) E HIDROGÉNIO

O hidrogénio seria uma solução radical, 
limpa e amiga do ambiente, com a vanta-
gem de poder ser produzido com recurso 

No passado dia 1 de janeiro entrou 
em vigor a IMO 2020, a nova regu-
lamentação da IMO(1) - International 

Maritime Organization (OMI-Organização 
Marítima Internacional), tendo como objetivo 
reduzir a poluição provocada pelos navios, 
através de uma redução significativa do 
teor de enxofre do fuelóleo utilizado a bor-
do. Pela nova regulamentação, válida para 
todos os navios, o teor máximo de enxofre 
(que estava fixado em 3,50% m/m (massa/
massa)(2) é reduzido para 0,50% m/m.

Com a redução do teor de enxofre dimi-
nuirá a ocorrência de chuvas ácidas, que 
afetam gravemente as culturas e florestas 
e provocam a crescente acidificação das 
águas em geral e das águas oceânicas em 
particular, prejudicando a fauna e flora ma-
rítimas. Proporcionará melhores condições 
sanitárias, designadamente no controlo de 
doenças respiratórias, nos portos e áreas 
vizinhas. 

A decisão da passagem dos 3,50%, 
para um limite global de enxofre de 0,50%, 
foi tomada pela IMO, em outubro de 2016, 
na 70 ª sessão do seu Comité de Proteção 
do Ambiente Marinho (MEPC 74). O novo 
limite global, agora estabelecido, fica muito 
aquém do limite já vigente para as Zonas 
de Controlo de Emissões (ECA - Emission 
Control Area), fixado em 
0,10% desde 1 de janeiro 
de 2015, e que incluem o 
mar Báltico, área do mar do 
Norte, certas áreas costei-
ras dos Estados Unidos e 
Canadá e a área do mar do 
Caribe dos Estados Unidos 
(em torno de Porto Rico e 
Ilhas Virgens Americanas).

EVOLUÇÃO DOS REQUISITOS

No interessante e oportuno artigo publi-
cado no n.º 1012 (nov/dez 2019) desta nos-
sa RM, “O mercado das bancas marítimas 
em Portugal e no mundo”, Susana Broco, 
no parágrafo IMO 2020, recorda-nos como 
… há poucas décadas, o transporte maríti-
mo era o destino dos combustíveis de pior 
qualidade, mas, com o avanço tecnológico, 
este paradigma foi-se alterando, especial-
mente nos últimos anos, com o despertar 
para a urgência da proteção do planeta e 
da redução das emissões poluentes e ga-
ses com efeito de estufa.

No quadro que se junta, construído com 

base em quadro da DGRM (Direcção-Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Ser-
viços Marítimos), é evidente a crescente 
exigência aplicada aos combustíveis maríti-
mos, em que a IMO 2020 se integra. 

 

COMO VÃO OS ARMADORES 
CUMPRIR OS NOVOS REQUISITOS?

Para muitos armadores a solução natu-
ral, e que consideram como mais favorável, 
é a utilização de combustíveis com baixo 

teor de enxofre, em confor-
midade com os novos limi-
tes. Mas para aqueles que 
temem uma escalada no 
preço destes combustíveis 
e possíveis problemas de 
quebras de abastecimento, 
há duas soluções alternati-
vas: 

a) Instalar Sistemas de 
Lavagem dos Gases de 
Exaustão (sistemas para 

precipitação das partículas de enxofre) vul-
garmente designados por scrubbers.

b) Utilizar fontes alternativas de energia, 
como gás natural liquefeito ou hidrogénio.

SISTEMAS DE LAVAGEM 
DOS GASES DE EXAUSTÃO 

(SCRUBBERS) - DEPURADORES

Os Sistemas de Lavagem dos gases de 
exaustão (Exhaust Gas Cleaning System, 
normalmente conhecidos por Scrubbers) 
lavam os gases de evacuação ou exaustão, 
permitindo emissões para a atmosfera, pra-
ticamente isentas de enxofre. Têm contra o 
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NOTAS:
(1) IMO ou OMI é a agência especializada das 
Nações Unidas responsável pela segurança e 
proteção (safety and security) da navegação e 
prevenção da poluição marítima.  
(2) % m/m (massa/massa), percentagem em 
massa, é a massa de soluto contida em 100 g de 
solução (massa de soluto + massa de solvente)

a energias renováveis. Será a solução de 
longo prazo, o futuro green shipping com 
emissões a tender para zero, mas há ainda 
muito caminho a percorrer.

O LNG já provou ser uma boa solução, 
com a faceta negativa da emissão de me-
tano, presente na produção e nos gases de 
evacuação dos motores, com impacto na 
qualidade do ar e nas emissões de GEE. O 
LNG é avaliado como combustível de tran-
sição, de uso garantido até 2030 ou mesmo 
2050. Baseados nestas estimativas, e sem 
esquecer as diferenças significativas na pro-
dução e manuseamento dos dois combus-
tíveis (liquefação, pressões ou perigosidade/
segurança), será lógico e oportuno forçar a 
conceção de navios e infraestruturas com-
patíveis, quer para LNG quer para o hidro-
génio, capazes de fazerem uma transição 
controlada e economicamente compensa-
dora, de um para o outro combustível.

GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL) 
OU LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG)

O LNG responde às exigências relativas 
à emissão de óxidos de enxofre, de que tra-
ta a IMO 2020, mas também às medidas 
crescentemente exigentes nas emissões at-
mosféricas de Óxidos de Azoto (NOx) e de 
Dióxido de Carbono (CO2), respondendo 
aos objetivos da IMO para 2050. 

Se em novas construções a opção gás 
natural tem vindo a ganhar terreno, a con-
versão de um navio a fuel para GNL, é muito 
rara, porque apresenta algumas dificulda-
des técnicas e penalizações operacionais e 
exige um muito avultado investimento, difícil 
de recuperar.

A opção pelo LNG em novas constru-
ções anda associada a navios destinados 
a rotas regulares, onde esteja assegurado 
o fornecimento de LNG, como é o caso 
dos navios ferry, alguns cruzeiros e porta-
-contentores. O uso generalizado de LNG 

só será possível quando estejam disponibi-
lizados, de forma segura, suficientes pontos 
de abastecimento. 

Tirando partido da nossa posição geo-
gráfica, temos condições privilegiadas para 
o estabelecimento de uma boa “área de 
serviço LNG no Atlântico”. Eis uma oportu-
nidade que Portugal não deverá perder.

* C/ Alm. Eng. Const. Naval, ref

TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE

Data

Até 31/12/2011

De 1/1/2012 a 
31/12/2019

A partir de 
1/1/2020

Até 30/6/2010

De 1/7/2010 a 
31/12/2014

A partir de 
1/1/2015

Até 31/12/2019

A partir de 
1/1/2010

Regra Geral

Zona de Controlo de Emissões (ECA - Emission Control Area)

Navios de passageiros que efectuem serviços regulares com partida
ou destino em portos da União Europeia

Teor máximo de enxofre nos combustíveis navais utilizados
pelos navios em portos nacionais

Teor máximo 
de enxofre

4,50%

3,50%

0,50%

1,50%

1,00%

0,10%

1,50%

0,10%

Aplicação

Todos os navios e embarcações independentemente
da bandeira 

Todos os navios e embarcações independentemente
da bandeira

Todos os navios e embarcações independentemente
da bandeira

Todos os navios e embarcações

Mar territorial português, zona económica exclusiva e zonas de 
controlo da poluição que se situem fora de zonas de controlo 
das emissões de SOx.

Portos nacionais
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Os Números Mostram 
a Segurança Marítima

por O.T.O.*

sinalizadas 234 ocorrências sendo que 
195 dizem respeito a navios ou embarca-
ções que foram afectados, em pessoas, 
equipamento ou carga a bordo, e as res-
tantes dizem respeito a acidentes ocupa-
cionais com pessoas, quando só estas são 
afectadas. Em conformidade com o tipo 
de actividade, destas 234 ocorrências, 102 
foram com navios ou embarcações de co-
mércio, 36 de pesca, 90 de recreio e ainda 
6 noutras actividades.

Igualmente podemos verificar que as 
234 notificações foram classificadas, em 
função da gravidade do acidente ou inci-
dente, 32 como “muito graves”, 83 como 
“graves”, 89 como “pouco graves” e 30 
como “incidentes ou não acidentes”. Aqui 
julgo interessante comparar com anos an-
teriores. As ocorrências em 2018 foram 
249, em 2017 foram 240 e em 2013 foram 
184. As ocorrências consideradas “muito 
graves” foram 52 em 2018, 30 em 2017 e 
24 em 2013. 

Para o ano em apreço, 2019, as 32 
ocorrências “muito graves” ocorreram 28 
com navios e 4 como acidentes ocupa-
cionais. Para as 28 relativas a navios, 12 
deram-se com navios de pesca, 2 com 
navios de comércio, 13 com embarcações 
de recreio e 1 com uma embarcação au-
xiliar. Destas ocorrências resultaram 5 ví-
timas mortais, respectivamente, 3 em na-
vios de pesca e 2 em navios de comércio.

Por se considerar importante, refere-se 
que das atrás referidas 195 ocorrências 
com navios, 62 deram-se por “perda de 
controlo”, 16 por “colisão”,12 por “enca-
lhe”, 10 por “alagamento”, 10 por “incên-
dio” e 3 por “afundamento”. 

Quem esteja interessado em ter co-
nhecimento de como tem evoluído 
a segurança no Mar nas nossas 

águas e com navios ou embarcações na-
cionais não poderá de deixar de consultar 
os “Sumários de Actividade” referentes à 
investigação de acidentes marítimos que 
o Gabinete de Investigação de Acidentes 
Marítimos (GAMA) publica. Recentemente. 
foi publicado o Sumário dedicado ao ano 
de 2019; justifica-se atentar um pouco na 
informação disponibilizada e compará-la 
com a dos anos anteriores. 

Em primeiro lugar há que relembrar que 
ao GAMA competem as actividades de in-
vestigação de segurança relativas a aciden-
tes e incidentes marítimos tendo em vista 
apurar as respectivas causas e emitir reco-
mendações de segurança, com o objectivo 
de prevenir e reduzir futuras ocorrências. 
Para tal, analisa os eventos que sejam alvo 
de notificações, de acidentes e incidentes 
marítimos ocorridos com navios e embarca-
ções com bandeira portuguesa assim como 
os ocorridos no mar territorial e águas inte-
riores portuguesas com navios ou embar-
cações de qualquer outra bandeira.

Os “Sumários de Actividade”, cuja lei-
tura se recomenda, contêm um manancial 
de informação estatística sobre o uso do 
Mar em Portugal. Como resumo da infor-
mação recolhida pelo GAMA, temos para 
os três últimos anos (ver quadro 1). 

Para que possa haver uma correcta 
interpretação dos números apresentados 
nos sumários em análise será de referir o 
entendimento para algumas das expres-
sões usadas. Assim teremos, conforme 
estipulado na Lei nº 18/2012, de 7 de Maio 
(que transcreve a Directiva nº 2009/18/CE 
do Parlamento Europeu e Conselho de 23 
de Abril):

– Acidente marítimo (Artº 3º 2.b): acon-
tecimento ou uma sequência de aconteci-
mentos directamente relacionados com as 
operações de um navio (com excepção 
dos actos ou omissões deliberadas) que 
provoque danos à segurança do navio, de 
uma pessoa ou do ambiente, e que tenha 
como consequência:

• Morte ou ferimento grave de pessoa;
• Perda de uma pessoa que se encontre 

a bordo;
• Perda, presumida perda ou abandono 

de um navio;

• Danos materiais graves sofridos pelo 
navio;

• Encalhe ou inutilização de um navio, 
ou o envolvimento de um navio numa co-
lisão;

• Danos materiais numa infraestrutura 
marítima exterior ao navio, podendo co-
locar em risco a segurança do navio, de 
outro navio ou de qualquer pessoa;

• Danos graves, ou possibilidade de 
ocorrência de danos graves para o am-
biente em resultado dos danos sofridos 
pelo navio

– Acidente grave (Artº 3º 2.a): acidente 
com navio que abranja, entre outros acon-
tecimentos, incêndio, explosão, colisão, 
encalhe, contacto, danos provocados por 
mau tempo ou por gelo, fissuras no casco 
ou suspeitas de deficiências no casco e 
que origine:

• a imobilização das máquinas princi-
pais, danos extensivos no alojamento ou 
danos estruturais graves (entrada de água 
no casco que torne o navio incapaz de 
prosseguir viagem por não se encontrar de 
acordo com as disposições das conven-
ções aplicáveis, representando risco para 
o navio e para as pessoas a bordo ou uma 
ameaça inaceitável para o ambiente mari-
nho);

• a poluição, independentemente da 
quantidade;

• avaria ou falha de operação que obri-
gue ao reboque ou à assistência em terra.

–- Acidente muito grave (Artº 3º 2.c): aci-
dente que envolva a perda total do navio, a 
perda de vidas humanas ou danos graves 
para o ambiente.

Concretizando, no ano de 2019, foram 
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até o balanço) ou os cursos por e-learning 
(aplaudidos por muitos) podem substituir o 
navio ou a embarcação para testar e expe-
rimentar o que se aprende na sala de aula. 
Certamente que, a assim continuar, não se 
possa baixar entre nós o “preço” do uso 
do Mar.

* orlandotemes@gmail.com

NOTA:
O autor não segue o novo Acordo Ortográfico 

E para finalizar, vejamos as perdas de 
navios ou embarcações (ver quadro 2).

Os números indicados ao longo deste 
texto não podem deixar ninguém indiferen-
te. Se o Mar é importante para Portugal o 
“preço” que apresenta pelo seu uso e pe-
los erros humanos que nele são cometidos 
é elevado. Julga-se que não devia ser o 
que os números revelam nos últimos anos, 
período, aliás, que corresponde a uma 
anunciada melhoria da economia portu-
guesa, que tornava expectável um incre-
mento na preparação dos marítimos.

Após consulta dos Relatórios Estatísti-
cos 1 e 2-2013 do GAMA, será pertinente 
transcrever uma das recomendações en-
tão produzidas, para que fosse possível 
um aumento da segurança nas águas por-
tuguesas:

A reformulação dos cursos e programas 
de formação para marítimos no sentido do 
aumento das componentes relacionadas 
com as áreas da segurança marítima - em 
particular a segurança coletiva a bordo, a 
segurança pessoal, a segurança da nave-
gação, a segurança no trabalho e a segu-
rança do meio ambiente - e, também, das 
componentes de marinharia e estabilidade.

Decorridos que são quase seis anos 
desde 2013, temos que chegar à conclu-
são que, se houve esforço para o trabalho 
sugerido, dele não terá resultado melhoria 

significativa na segurança marítima face à 
estatística disponível. Mas, sem dúvida, 
houve uma vertente na formação dos ma-
rítimos portugueses que continuou a não 
ser acautelada nem considerada. É a au-
sência completa de formação embarcada 
nos curricula dos diversos cursos. Na mi-
nha modesta opinião, é incompreensível e 
inaceitável que um futuro marítimo durante 
a sua formação não vá ao Mar e o expe-
rimente. E ninguém me convence que os 
simuladores (mesmo os que hoje simulam 

QUADRO 1

QUADRO 2

2019

234
17
97
33
27
11

2018

249
29

101
44
30
25

2017

240
13
62
29

5
13

ANO

Anos Total Pesca Recreio Auxiliares Comércio Outras

Notificações recebidas
Vítimas mortais
Feridos
Embarcações/ navios perdidos
Poluição
Investigações iniciadas

2017
2018
2019

29
44
33

20
22
11

8
15
21

1
5
1

–
1
–

–
1
–
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O Mergulho Recreativo
com Máscara Facial

por Paulo Franco*

do equipamento autónomo, desenvolveu o 
que se pode considerar a primeira máscara 
facial, em 1933, com o objetivo de ultrapas-
sar este constrangimento.

Desde então as máscaras faciais sofre-
ram várias e inevitáveis evoluções, desde 
a implementação da separação dos gases 
de inspiração e expiração, fundamental 
para não fomentar a acumulação de CO2, 
à aplicação de reguladores específicos, 
que permitiram um significo aumento da 
performance, conforto e segurança. Nas 
máscaras atuais, para além das melhorias 
anteriormente referenciadas, estão disponí-
veis visores que otimizam o campo de visão 
e a integração de diversos acessórios que 
tornam a máscara um sistema multifuncio-
nal e adaptável às diversas necessidades, 
exigências e contextos. São exemplos dis-
so os sistemas de comunicações subaquá-
ticos, iluminação, válvulas de respiração à 
superfície, fontes de ar alternativas, ecrãs 
com dados de mergulho, sistemas de hi-
dratação, sistemas de gravação de dados 
de mergulho, câmaras de filmar, etc.

Mas quais as grandes vantagens e mais 
valias oferecidas por uma máscara facial, 

A utilização de máscaras faciais em 
mergulho recreativo não é propria-
mente uma novidade, ainda assim, 

não é um tipo de equipamento habitual-
mente visto nos centros e escolas de mer-
gulho recreativos, embora possa propor-
cionar aos seus utilizadores vantagens e 
capacidades diferenciadoras relativamente 
aos sistemas totais de mergulho mais “con-
vencionais”. Assim sendo, vamos dedicar 
esta crónica ao Mergulho Recreativo com 
Máscara Facial tentando refletir sobre as 
características, capacidades e potenciali-
dades deste tipo de equipamento e de que 
forma se enquadra no conceito do mergu-
lho recreativo.

A tecnologia da máscara facial para mer-
gulho, autónomo ou semiautónomo, têm 
já alguma história nesta indústria. A sua in-
trodução, no conceito que aqui se aplica, 
foi feita em consequência da invenção do 
primeiro equipamento autónomo de mer-
gulho, apresentado em França nos anos 
20 do século passado, com o equipamento 
denominado “Fernez - Le Prieur”. As primei-
ras utilizações deste equipamento esbarra-
ram na limitação em profundidade causada 

pela utilização de “óculos tipo natação”, que 
não permitem ao mergulhador compensar 
a diminuição do volume de ar dentro dos 
“óculos” em função do aumento de pressão 
em profundidade, provocando o barotrau-
matismo da máscara nos utilizadores. Para 
isso é necessário que o nariz e/ou a boca se 
encontrem no mesmo espaço que os olhos. 
Assim, Yves Le Prieur, um dos inventores 

O mergulho com máscara facial permite aos 
mergulhadores recreativos comunicar verbal-
mente entre si e com a superfície durante a 
imersão, enriquecendo a experiência e aumen-
tando a segurança. (Foto do Autor)

A respiração mais 
natural, com recurso 
ao nariz e/ou boca, 

facilita a adaptação ao 
ambiente subaquático, 

proporcionado um 
conforto respiratório 

superior aos sistemas 
autónomos com 

máscaras e reguladores 
“tradicionais”. (Fonte: 
Ocean Reef - https://

diving.oceanreefgroup.
com/).
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e vivida por parte dos participantes por via 
da capacidade de comunicação em tempo 
real, permitir enriquecer a experiência em 
mergulhos temáticos com guias, que pas-
sam a ter a possibilidade de dar informação 
mais elaborada e esclarecimentos durante 
os passeios subaquáticos sendo que, neste 
caso, podem inclusive ser utilizados siste-
mas de comunicações apenas de receção 
por parte dos mergulhadores, que podem 
ser colocados em máscaras “convencio-
nais” de mergulho, sendo apenas necessá-
rio ao guia ter máscara facial.

Dedicada esta crónica ao mergulho Re-
creativo com Máscara Facial, abordámos 
brevemente a história deste equipamento, as 
suas vantagens, destacando-se: o conforto, 
segurança e possibilidade de falar debaixo 
de água, percebendo também algumas das 
suas desvantagens. Pesando ambas, este 
tipo e equipamento apresenta diversas mais 
valias no âmbito do mergulho de recreação 
com equipamento autónomo, que podem e 
devem ser (mais) exploradas pelos operado-
res e mergulhadores, enriquecendo a expe-
riência de mergulho e valorizando o ambien-
te subaquático e os seus habitantes.

*  merg@revistademarinha.com

em comparação com a facilidade de uti-
lização proporcionada pelas minimalistas 
máscaras de mergulho, em contexto re-
creativo? Destacam-se a possibilidade de 
uma respiração mais natural, permitindo a 
utilização do nariz e/ou da boca, facilitan-
do a adaptação ao ambiente subaquático 
e tornando o processo respiratório mais 
confortável e ainda humedecendo e aque-
cendo o ar respirado; a maior proteção 
térmica, especialmente em águas frias, em 
consequência da menor área corporal em 
contacto com a água, reduzindo desta for-
ma as trocas térmicas e a perda de calor 
por parte do corpo; a determinante vanta-
gem de permitir comunicar com recurso à 
comunicação oral, com incorporação de 
comunicações subaquáticas, capacitando 
aos mergulhadores falarem entre si e com 
a superfície, escapando desta forma à sim-
plista e limitativa linguagem gestual e escrita 
subaquática; o maior campo visual, fruto 
dos visores mais amplos e que permitem 
uma maior exploração do campo visual na-
tural do utilizador; poder ser praticamente 
eliminado o efeito de embaciamento, tão 
frequente quanto desagradável nas másca-
ras “convencionais” e, a grande mais valia 
em termos de segurança, de no caso de 
acontecer um incidente que faça com que 
o mergulhador perca a consciência debaixo 
de água, este não ficar com as vias aéreas 
expostas ao meio ambiente, prevenindo ou 
diminuindo drasticamente a possibilidade 
de afogamento.

Naturalmente que, como em qualquer 
outro sistema, existem também alguns 
pontos que jogam a desfavor deste tipo 
de equipamento. À cabeça surge o seu 
maior custo e complexidade geral e a ne-
cessidade de treino adequado e especí-
fico para poder tirar o máximo partido do 
sistema e poder utilizá-lo na sua plenitude, 
com conforto e segurança. Um dos fatores 
também a considerar é o ligeiro aumento no 
consumo de mistura respiratória por parte 
do mergulhador, com a consequente redu-
ção da autonomia, especialmente durante 

a fase de adaptação e se forem utilizadas 
comunicações subaquáticas por voz.

Ponderados os prós e contras, as más-
caras faciais apresentam mais valias que 
podem e devem ser valorizadas no âmbito 
do mergulho recreativo. O aumento da se-
gurança, por via da proteção das vias aé-
reas em relação ao ambiente aquático e a 
possibilidade de comunicar são facilmente 
identificáveis permitindo, por exemplo, uma 
partilha das experiencias muito mais intensa 

A possibilidade de ser utilizada com diversas 
configurações e poder servir de suporte a di-
versos equipamentos é uma das mais valias 
das máscaras faciais. (Fonte: The Sidemount 
Guy - https://thatsidemountguy.com/our-
-blog/f/full-face-mask-scuba-divingl).

O treino com este equipamento é fundamental para se poder tirar proveito de todas as suas poten-
cialidades e mergulhar com conforto e segurança. (Foto do Autor).
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Aquicultura em Mar Aberto 
e a importância de Espécies de Baixo 

Nível Trófico
por Ana Brito e Melo* e Frank Neumann** 

que existe um efeito positivo na biodiver-
sidade, atraindo outras espécies e provi-
denciando uma área protegida para peixes 
jovens, contribuindo para stocks mais sau-
dáveis que por sua vez podem compensar 
a sobre-exploração de pescado com fins 
de produção de proteína de baixo valor 
(por ex. rações de peixe). Determinado tipo 
de algas pode além disso contribuir para a 
absorção do dióxido de carbono se culti-
vado em grande escala. A recente iniciativa 
visionária da “Seaforester” (www.seafores-
ter.org), que arrancou com um pequeno 
projeto piloto ao largo da costa, apoiado 
pelo município de Cascais, incentiva pro-
jetos de reflorestamento de algas, reco-
nhecendo os benefícios de longo alcance 
destes organismos.

Em Portugal existe uma atividade de 
aquicultura de bivalves na costa Algarvia, 
principalmente mexilhão e ostras, em con-
dições relativamente abertas, com méto-
dos tradicionais. Esta atividade poderia ser 

A vastidão do oceano Atlântico ao lar-
go de Portugal oferece condições 
interessantes e potencialmente viá-

veis para a aquicultura offshore. No entan-
to são vários os desafios técnicos que se 
colocam à operação de estruturas anco-
radas numa costa muito exposta ao mau 
tempo e que exigem soluções inovadoras 
para conceber estruturas utilizáveis em zo-
nas anteriormente não exploradas. Há um 
grande potencial de inovação ligado não 
só à conceção de estruturas, mas também 
à operação, inspeção, monitorização e 
manutenção destes sistemas. 

Os organismos de baixo 
nível trófico, como sejam as 
macroalgas, bivalves e outros 
moluscos, são candidatos 
ideais para o arranque des-
ta atividade em áreas muito 
expostas. Estes organismos 
não necessitam de rações, 
utilizando apenas os nutrien-

tes da água do mar, além de que são 
menos significativos os danos por perda 
de biomassa do que nas operações que 
requerem alimentação e uma configuração 
estrutural e logística mais sofisticada.

O salmão, por exemplo, sendo já o pro-
duto mais importante da economia Norue-
guesa, pode ter variações significativas de 
preço, e já atingiu preços por quilo muito 
baixos tendo em conta o maior esforço 
económico de o produzir, comparativa-
mente com espécies que não necessitam 
de ser alimentadas.

Em particular as algas têm 
vindo a ganhar uma atenção 
crescente na Europa, não só 
como uma resposta às ne-
cessidades crescentes de 
maior sustentabilidade ali-
mentar, mas também para 
fins medicinais e cosméticos.  
Associado ao cultivo deste 
tipo de organismos sabe-se 

Resultado de cultivo
de teste numa exploração

de bivalves no Algarve
(2016, fonte - SES).
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emergente e de grande potencial da Eco-
nomia Azul.

* WavEC Offshore Renewables
** in2Sea – Inovação no Mar, Lda.
 mail@wavec.org 

adaptada ao cultivo de outras espécies de 
baixo nível trófico, no entanto por limitação 
de espaço tem um potencial de expansão 
reduzido na costa sul.

A costa oeste de Portugal tem con-
dições promissoras, no entanto a ex-
posição das estruturas à forte agitação 
marítima inviabiliza as técnicas de cultivo 
tradicional. É fundamental implementar 
sistemas inovadores para ultrapassar as 
dificuldades de operação em ondas de 
dimensão extrema. Um sistema de sub-
mersão automática das estruturas pode 
ser a peça chave para dinamizar o cultivo 
em larga escala da aquicultura na costa 
ocidental Portuguesa.

Existe em Portugal potencial técnico-
-científico e uma experiência operacional 
fundamental para desenvolver este tipo 
de atividade económica. Várias entidades 
portuguesas detêm um conhecimento es-
pecífico sobre algas e logística marítima 
na sua operação, monitorização e manu-
tenção e têm vindo a explorar a viabilidade 
do cultivo em larga escala em mar aberto, 
na costa portuguesa. O WavEC, com um 
vasto know-how em hidrodinâmica e con-
ceção de estruturas offshore com recurso 
a técnicas de modelação numérica, assim 
como em logística de operações maríti-
mas e instrumentação reconhece que o 
momento é favorável ao desenvolvimento 
de soluções operacionais de tecnologia 

para a aquicultura de espécies de baixo 
nível trófico nas águas abertas, ao largo 
da costa de Portugal.  Esta aposta res-
ponde diretamente ao desafio de aumen-
tar a competitividade e a sustentabilidade 
das empresas portuguesas numa área 

Teste de cultivo de macroalgas em mar aberto, ao largo da Aguçadoura (2012, fonte - SES).
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Dar e Receber!
por Rui Matos*

atenção, não ser preguiçoso pode ajudar 
bastante! 

A outra situação deveras desesperante 
são os “louvores” dados a modelos que 
não atingem um mínimo de qualidade e ain-
da assim se lê e ouve “Está muito bom!”, 
“Parabéns, está espetacular”. Não se pode 
estar a nivelar (também esta atividade) por 
baixo, deve-se sim almejar pelo melhor, 
para chegar ao excelente. Acredito piamen-

Realizou-se no fim-de-semana de 
15 e 16 de fevereiro de 2020, a IV 
Mostra de Modelismo do Clube do 

Sargento da Armada (CSA). Esta mos-
tra, tal como as anteriores são a forma 
de nós, os membros da Associação de 
Modelismo de Almada, agradecermos o 
espaço para as nossas reuniões mensais 
e workshops, cedido gentilmente pelo 
CSA.

A qualidade dos trabalhos apresen-
tados sobre as mais variadas temáticas 
do modelismo (mar, terra, ar, ferroviário, 
ficção) foi bastante razoável, desde os 
modelos mais básicos e “fracos”, de mo-
delistas juvenis e iniciados no hobby, até 
verdadeiras “peças de museu”, com qua-
lidade excecional. Estas mostras servem, 
para além do já citado agradecimento 
público, para mostrar que ninguém nas-
ce ensinado e que o que vemos muitas 
vezes online e em revistas, não é assim 
tão fácil de atingir, exigindo muito traba-
lho e levando muitas vezes o principiante 
a desistir! Claro que as conversas entre 
modelistas, estudar o tema e as técnicas, 
ajudam bastante a chegar ao nível preten-
dido ou idealizado.

Prefiro não dar um destaque especial 
a nenhuma das peças apresentadas, não 
que não existissem modelos muito bons, 
mas assinalar antes o global que foi apre-
sentado, com todos os participantes a não 
ter medo de mostrarem os seus trabalhos 
– porque assim que um modelo é “visto”, 
leia-se publicado na internet ou levado a 
um evento modelístico, ficam automatica-

mente sujeitos à crítica por alguém (nor-
malmente pouco construtivas … ) – ou 
seja, ficam “expostos”.

Hoje em dia, o mais corrente ler-se são 
questões de modelistas que “não querem 
fazer o trabalho de casa” (as técnicas bá-
sicas e pesquisar/estudar o tema real que 
estão a trabalhar) e pedem ajuda para a 
“geral”, as coisas mais básicas, esperan-
do que lhe venha a resposta de alguém … 
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de serviço na “Briosa”, com camaradas no 
ativo e outros como eu, que agora “ape-
nas” a tenho na Alma.

Termino esta Crónica com um agrade-
cimento público à Delegação do Feijó do 
Clube do Sargento da Armada por conti-
nuar a apoiar desta forma a Associação 
de Modelismo de Almada. Nós continua-
remos também a devolver o gesto, com as 
nossas Mostras!

BONS MODELOS!

* model@revistademarinha.com

te que para se evoluir (em qualquer área) se 
deve conhecer o básico, fazer um esforço, 
ter a humildade de reconhecer os erros, sa-
ber ouvir as criticas e saber criticar de forma 
construtiva, apontando o que está menos 
bem e como melhorar, dar as técnicas, 
incentivar… O resultado depois depende 
sempre da qualidade do artista, mas o artis-
ta também ele terá de fazer um esforço para 
atingir o (um) patamar mais elevado.

Estas Mostras servem precisamente 
para estes últimos pontos: partilhar, evo-
luir, aprender!

E foi precisamente esse o resultado 

daquele fim-de-semana, muita conversa 
entre modelistas, muita partilha de conhe-
cimentos e técnicas, muitos projetos futu-
ros desenhados e ainda alguns momentos 
para trocar histórias e risadas dos tempos 
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“O Match Racing em Portugal”
por antónio peters*

que aliava a paixão da construção e corri-
das de automóveis à vela, e venceu a pri-
meira America’s Cup disputada na classe 
12 m.

Por o Match Racing ser fácil de orga-
nizar, competir e de decifrar o desenrolar 
da competição, torna-se também a forma 
adequada e mais honesta de se apurar 
quem é o melhor, para além de outros be-
nefícios que vamos apresentar. 

Foram estes válidos atributos que esti-
mularam Armando Goulartt a implementar 
esta disciplina em Portugal, tornando-se o 
1º árbitro internacional (umpire) da modali-
dade no país, título que juntou aos restan-
tes que possuía e que o distinguiram du-
rante muitos anos como o único no mundo 
a angariar a categoria de “internacional” 
nas três vertentes: Oficial de Regata, Juíz e 
Umpire. Estávamos no ano de 1994.

Então, o que era preciso e que por ele foi 
idealizado e realizado? Incentivar adeptos 
a aderirem a esta forma de competir, sen-
sibilizar a Federação e os clubes a optarem 
pela realização de campeonatos regionais 
e nacionais, angariar barcos capazes de 
satisfazerem os requisitos necessários 

O que é o Match Racing?
Dois barcos iguais. Os velejadores 

não necessitam de comprar barco pró-
prio nem de adquirirem dispendiosos 
e sofisticados equipamentos para po-
derem vencer. Não ganha o que tiver o 
melhor barco, mas aquele que for técni-
ca e tacticamente superior. Foram estes 
válidos atributos que estimularam a im-
plementar esta disciplina em Portugal.

Ânimo era a palavra de ordem. Traba-
lhava-se para um futuro de sustentabili-
dade da Vela e cultura desportiva.

Nem sempre os desígnios dos deci-
sores percebem e sabem decifrar/go-
vernar em prol do benefício colectivo 
que lhes é oferecido.

Para o vulgar observador do desporto 
Vela, as palavras Match Racing pou-
co lhe podem significar; contudo é a 

disciplina da modalidade responsável pela 
forma de competição à vela, que se orgu-
lha de ter induzido o mais antigo Troféu 
desportivo mundial - America’s Cup (Taça 
América), criada em 1851. 169 anos de 
história de Vela e de Match Racing!

É habitual identificar-se uma competição 
de vela, com a observação de uma frota 
de barcos monotipo, ou não, num campo 
de regata, que inicia a competição ao som 
do tiro de largada, completando um per-
curso pré-estabelecido, normalmente com 
a obrigatoriedade da rondagem de várias 
bóias ou obstáculos, terminando num local 
limitado por dois pontos que se chamada 
linha de Chegada.

Então o que é o Match Racing? Dois 
barcos iguais, dois Árbitros, duas balizas e 
uma linha de largada/chegada. São estes 
os requisitos necessários para se compe-
tir, nada mais fácil!

O Match Racing é uma especialidade 
da Vela de competição que significa es-
sencialmente “regata a dois”, ou seja, que 
a regata é efectuada como um duelo entre 
dois barcos. A primeira prova que podería-
mos chamar de Match Racing e de que há 
conhecimento, teve lugar em 1661 no rio 
Tamisa, disputada entre o rei Carlos II e o 
seu irmão. Mas o primeiro Match Racing 
corrido em barcos idênticos foi a Omega 
Gold Cup, nas Bermudas, em 1937 cujo 
vencedor foi Briggs Swift Cunningham, 
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tos, cedendo os barcos novos a custo de 
saldo. Excelente acordo do maestro, todos 
os protagonistas estavam a postos para a 
“sinfonia”. Quatro barcos e respectivos 
atrelados de qualidade e robustez, com 
uma série de equipamento de substituição 
e velas eram propriedade da Federação. 
Novo ensaio do maestro, criou-se uma 
activa Comissão de Gestão, toda ela pro 
bono, que desenvolveu trabalho de orga-
nização profissional, capaz de satisfazer 
todas as exigências relacionadas com a 
actividade e sua gestão pré e pós eventos. 
A “orquestra” podia e percorria o país de 
Norte a Sul e ilhas (Açores e Madeira). Que 
mais se poderia querer?  O céu? Mas aí 
não há Mar! 

Ânimo era a palavra de ordem em to-
dos os músicos da orquestra, trabalhava-
-se para um futuro de sustentabilidade da 
Vela e cultura desportiva do país, todos 
queriam partilhar as partituras.  Quais os 
“concertos” que agora se escutam?

A história do Match Racing em Portu-
gal é longa e tinha tudo para dar certo, 
mas nem sempre os desígnios dos de-
cisores sabem decifrar/governar em prol 
do benefício colectivo que lhes é ofereci-
do. É uma história que nós Revista de 
Marinha acompanhámos e queremos 
partilhar a sua continuidade com os nos-
sos leitores. Fica a promessa de se ouvir 
o som dos concertos e dos aplausos aos 
eventos que contribuíram para esta histó-
ria, que acreditamos sejam ainda um dia 
possível repetirem-se, quando deixarem 
os músicos tocarem.

Que se escute a bordo a sinfonia do 
“Mar de Portugal”. 

*  antonio.peters@hotmail.com

NOTA:
O autor não cumpre o novo acordo ortográfico

ao cumprimento dos regulamentos que 
gerem a especialidade de Match Racing. 
Sim, porque as próprias Regras de Regata 
à Vela (RRV), publicadas quadrienalmen-
te pela World Saling (WS, organismo que 
tutela a Vela mundial) existem para esta 
especialidade. Estas regras têm um capí-
tulo próprio relativo ao Match Racing no 
livro RRV, sendo específicas, orientadoras 
e explicativas, para, e na forma de organi-
zação de provas e da conduta desportiva 
em competição. O mais difícil estava feito, 
o tiro de largada estava dado!

A argumentação para a angariação de 
adeptos era de convicção, pois todos os 
argumentos do Match Racing são apela-
tivos:

– Pode ser praticado por todos, desde 
a regata de clube até às provas internacio-
nais de alto nível;

– Os praticantes competem em igual-
dade, pois os barcos são iguais e mesmo 
assim vão sendo utilizados rotativamente;

– Os velejadores não necessitam de 
comprar barco próprio nem de adquirirem 
dispendiosos e sofisticados equipamentos 
para poderem vencer;

– Não ganha o que tiver o melhor barco, 
mas aquele que for técnica e tacticamente 
superior;

– As decisões dos Árbitros são instan-
tâneas e o primeiro a chegar é o vencedor;

– O jogo é simples e compreendido por 
todos: velejadores, espectadores e comu-
nicação social.

ISTO É O MATCH RACING...

Chegava a hora de pôr em prática a ac-
ção na água, os velejadores aderiram em 
força à chamada, criaram-se bastantes 
equipas de velejadores, clubes entusias-
mados empenharam-se na organização de 

provas, a Federação sob a égide do Pre-
sidente do Conselho de Arbitragem, o en-
tusiasta Goulartt, liderava o processo e os 
primeiros ensaios “a sério” começaram, fo-
ram alugadas à federação espanhola em-
barcações iguais, classe Fortuna, para a 
realização do primeiro campeonato nacio-
nal, embarcações que não foram do agra-
do generalizado mas na altura foi o possí-
vel e viável. No ano seguinte recorreu-se a 
barcos First Class 8, da frota nacional, mas 
a comunidade da vela começava a querer 
mais e melhor.

A Federação, sob a batuta do mentor 
António Goulartt, respondeu ao apelo, ad-
quiriu quatro excelentes e robustos barcos 
J24, a melhor opção no momento. Pelo 
pioneirismo e estímulo no incremento da 
especialidade no país e no mundo, a argu-
mentação na negociação com o fabricante 
foi categórica e este resignou-se aos fac-
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Submarinos à vista 
em Cabo Verde (1941)

por Emanuel C. D’Oliveira* e Augusto Salgado**

submersível, cujo único ruído que produzia 
era de marteladas ou batimentos como se 
estivesse a ser consertado.

Ao apresentar-se na qualidade de auto-
ridade da minúscula e mais do que paca-
ta aldeia de Tarrafal, os homens armados 
com metralhadoras ligeiras no convés da 
nave começaram a movimentar-se apres-
sadamente. O Guarda Fiscal achou, então, 
que era prudente afastar-se e regressar 
a terra o mais rapidamente possível, sem 
efetuar os procedimentos administrativos 
habituais. Porém, conseguiu aperceber-se 
que se tratava de alemães.

Entretanto, em estado de alerta, o pe-
lotão de cerca de 45 homens do Exérci-
to Português entrincheirava-se na praia, 
armado apenas com espingardas e uma 
metralhadora com tripé. Como dificilmen-
te poderia rechaçar o intruso, decidiram 
enviar um mensageiro ao quartel do Porto 
Novo, a cerca de 60 Kms de distância.

Germano Delgado, um vigoroso jovem 
a 3 dias do seu 22º aniversário, e mais um 
colega foram os escolhidos para a mis-
são. Saíram da aldeia às 18H00 horas, 
caminharam e correram sem parar, sem 
descanso, rasgaram vales e montes para 
poderem entregar a importante missiva às 
06H00 da manhã do dia seguinte. Foi as-
sim que Mindelo pode receber a informa-
ção e terá enviado um vaso de guerra para 
averiguar e intervir caso fosse necessário.

Acontecia que os alemães precisavam 
de uma baía calma e segura para trocarem 
de víveres e armamento entre si, para além 

A privilegiada posição geoestratégica 
do Arquipélago de Cabo Verde é 
reconhecida por navegadores, mi-

litares e historiadores quase desde a sua 
descoberta no século XV. Essa importân-
cia não diminuiu muito nos dois conflitos 
mundiais do século XX em que ao apoio 
tradicional à navegação à vela, se juntou 
o abastecimento de carvão aos navios a 
vapor e os cabos submarinos que ligavam 
a Europa ao resto do mundo.

Apesar da posição de Portugal no âmbi-
to de ambos os conflitos ter sido diferente 
– beligerante na I Grande Guerra e neutral 
na II Grande Guerra Mundial – sobre Cabo 
Verde, à semelhança do que também 
ocorreu nos restantes arquipélagos atlân-
ticos portugueses e nas Canárias, sempre 
existiram suspeitas de que os célebres e 
temíveis U-Boats os utilizavam como pon-
tos de apoio. O problema é que, tratando-
-se de apoios clandestinos, é quase ine-
xistente a presença de dados concretos 
que permitam aos historiadores validarem 
essas suspeitas.

A situação que trazemos aqui aos leito-
res, para além de ser sustentada em docu-
mentação oficial, tem a particularidade de 
ser “validada” por testemunhas oculares, 
que presenciaram os acontecimentos que 

vamos descrever e, um dos quais, ainda 
hoje se lembra bem dos acontecimentos 
passados em 1941.

Este episódio ocorreu numa altura em 
que o confronto se encontrava equilibrado 
na célebre Batalha do Atlântico, na calma 
tarde de 27 de setembro de 1941. Nes-
se dia, a população de Tarrafal do Monte 
Trigo, na Ilha de Santo Antão, foi agitada 
pelo súbito aparecimento de dois subma-
rinos (uns afirmam terem visto apenas um) 
a escassos metros da praia. Eram cerca 
das 16H00 quando o primeiro submarino 
emergiu, e não tardou que o Guarda Fis-
cal Rufino Lopes, acompanhado de três 
remadores e do Sargento do pelotão do 
exército ali colocado, acompanhado do 
seu filho Crisanto, se aproximassem do 

Uma vista da baía, à época, em direção ao 
Monte Trigo, em Santo Antão (foto particular).

Uma vista, à época,
da Baía do Tarrafal

do Monte Trigo, 
em Santo Antão
(foto particular).
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danificado, conseguiu afastar-se sem se 
afundar.

Dois dos torpedos lançados contra o 
U-68 falham o alvo, tendo o U-67, que en-
trava, ouvido duas fortes explosões dentro 
da baía, deduzindo que um dos submarinos 
fora atingido ou mesmo ambos tinham sido 
afundados. Uma outra versão indica que as 
detonações se deram em terra. No entanto, 
naquela noite ninguém no Tarrafal terá dado 
conta desse confronto bélico, nem das ex-
plosões; a aldeia dormia como nos dias de 
hoje ainda dorme, calma e serena.

Os submarinos acabam por dispersar, 
cada um à procura de segurança no vas-
to oceano Atlântico. Finalmente, restabe-
lecido do susto, o U-67, embora com a 
proa muito danificada após a colisão com 
o CLYDE, navega até alcançar uma doca 
seca alemã na França ocupada, depois de 
transferir alguns dos seus torpedos para o 
U-68, algures na costa da Mauritânia. 

Quanto ao U-68, seguiu para o Atlântico 
Sul, continuando a sua missão. Já o U-111 
dirigiu-se para as proximidades das Caná-
rias com a missão de continuar a atacar 
os comboios de navios que abasteciam os 
aliados. Devido a problemas mecânicos, 
sem poder imergir, foi atacado e afundado, 
de forma humilhante para a marinha alemã, 
por um rebocador civil armado apenas de 
uma metralhadora de 20 mm. 

de assistir um dos tripulantes que neces-
sitava de cuidados médicos com alguma 
urgência. Foi assim que o U-111 (tipo IXB, 
de 1.200 tons e 76 m de comprimento) e, 
posteriormente, o U-68 (tipo IXC) entraram 
na mencionada baía, por ordem de Berlim, 
e ancoraram lado a lado na tarde de 27 de 
setembro, há 79 anos.

A confiança entre os germânicos era tão 
grande que permaneceram a menos de 
200 m da praia, onde continuava a chegar 
o barulho de funcionamento de guinchos 
para as manobras de transbordo de quatro 
torpedos. Ouvia-se igualmente um bater 
quase continuo, enquanto os Comandan-
tes dos dois submersíveis jantavam juntos, 
descontraidamente. 

O que a tripulação alemã ignorava era 
que os ingleses tinham conseguido de-
cifrar as suas mensagens codificadas e 
que sabiam do encontro, tendo decidido 
desviar um dos seus submarinos, o HMS 
CLYDE (classe RIVER, de 2.700 tons e 105 
m de comprimento), que tinha por missão 
patrulhar a zona das Canárias. Por volta 
da meia-noite, por precaução, ambos os 
submarinos alemães, o U-111 e o U-68, 
resolveram afastar-se da praia e, aí, aguar-
dar o U-67 (o terceiro submarino, também 
do tipo IXC). É nesse momento que entram 
em cena os ingleses do CLYDE. Assim que 
este penetra na baía, avista os dois primei-

ros U-Boats e lança vários torpedos. De 
repente é o caos, com todos os submari-
nos a realizar manobras evasivas e a lançar 
torpedos. É igualmente nesse espaço de 
tempo que surge o terceiro e último sub-
marino alemão, o U-67. Confundido com 
tantos sinais no seu sonar, e sem saber 
muito bem como proceder, não consegue 
evitar um violento embate contra o subma-
rino inglês. Apesar de ter ficado bastante 

Um dos autores junto do Sr. Germano Delga-
do, hoje com 100 anos e sempre bem disposto 
(foto E. D’Oliveira).
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cinto, mas corrobora aquilo que os teste-
munhos dos civis, nomeadamente o que 
ainda hoje afirma o sr. Germano António 
Delgado “o mensageiro”, hoje com 100 
anos de idade, que ainda conta as peripé-
cias do dia 27 de Setembro de 1941, e o 
Capitão da Marinha Mercante reformado, 
o Sr. Crisanto Lopes, que na altura tinha 
12 anos, e que se aproximou dos subma-
rinos, acompanhando o pai em missão de 
serviço. 

Interessante são as instruções que são 

O HMS CLYDE sobreviveu à guerra, 
tendo operado a partir de Gibraltar até ao 
início de 1944, altura em que passou a 
operar no Oceano Índico durante o último 
ano da guerra.

Para quem estava em terra, o dia se-
guinte ao encontro de submarinos ama-
nheceu com a tranquilidade característica 
do Tarrafal, sem os submarinos à vista, 
voltando tudo à normalidade. A criançada 
ajudava no transporte de munições para a 
trincheira, incitando os soldados a dispa-

rarem as armas. Todos queriam ouvir nem 
que fosse um tiro só, o que nunca acon-
teceu. No pelotão ali colocado havia um 
sargento e um furriel, os restantes eram 
soldados, todos hospedados nas casas 
da família Ferro, na ocasião proprietária de 
toda a localidade.

No Arquivo Histórico Militar existem 
dois documentos respeitantes a este 
caso. Um é o relatório elaborado pelo ca-
pitão Justino Moreira, adj. do 1º B.E. do 
Regimento de Infantaria nº 5, que é su-

A mesma vista, nos dias
de hoje, ao nível da praia
(foto E. D’Oliveira).

Parte da baía do Tarrafal 
do Monte Trigo, 
em Santo Antão, 
vista de cima, nos dias 
de hoje
(foto E. D’Oliveira).
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emanadas posteriormente, que sem men-
cionarem qualquer nacionalidade, referem 
que as forças nacionais não devem …  to-
mar atitude alguma violenta, sem ordem 
expressa nesse sentido, e que deviam … 
usar em todos os casos da maior ponde-
ração, tendo em vista as graves conse-
quências que poderão advir duma atitude 
precipitada.

*  Doutorando em Ciências Sociais pela Uni-
versidade de Cabo Verde

**  Oficial da Armada e Investigador do CINAV

MAIS LEITURAS:
Blair Clay, Hitler’s U-Boat War: The Hunters, 
1939-1942, London, Modern Library, 2000. Um submarino britânico, semelhante ao HMS CLYDE.

Modelo de um submarino alemão tipo IXB, os submarinos habitualmente utilizados em missões longínquas  (Modelo de António Marranita).
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DO MAR EM EXALTAÇÃO DE PORTUGAL
acção. E deixa um apelo, no final do último 
texto … são necessários Portugueses, 
verdadeiros Portugueses que ainda sai-
bam e queiram pensar em Português, 
como Portugueses, reconhecendo e 
tendo plena consciência, antes de mais 
e acima de tudo, da Nação Marítima 
que somos, da nação marítima que so-
mos para ser.  

Neste livro, merecem igualmente espe-
cial referência a Nota do Patrocinador e o 
Prefácio.

Na primeira, o seu autor, o Dr. Castro 
Moreira, Director Executivo do “Forum 
Blue School”, considera a necessidade de 

haver, como imperativo nacional … 
a construção de uma consciência 
marítima dos nossos cidadão e de 
uma consciência marítima estraté-
gica dos nossos lideres, sendo que 
esta consciência só se atinge com 
Conhecimento e Razão, para o que 
é necessário trabalho e uma visão 
holística dos assuntos do Mar.

No Prefácio, de autoria do Prof. 
Doutor Armando Marques Gue-
des, é chamada a atenção para a 
importância que tem tido o “Jornal 
da Economia do Mar”, liderado 
por Gonçalo Magalhães Collaço, 
que considera … abriu, escanca-
radas, as janelas com que vemos 
o Mundo. E salienta as excelentes 
palestras e conferências por ele or-
ganizadas, que agregaram perso-
nalidades de todos os quadrantes, 
ligadas ao Mar, discutindo, trocan-
do ideias e fazendo propostas, sa-
lientando a sabedoria como soube 
“instigar” a conversa. Mas o prefá-
cio acaba por ser uma verdadeira 
lição de estratégia e história, onde 
fica bem patente a importância do 
Mar, principalmente para Portugal.  

Um livro recomendável a quem 
se interesse a valer por ter um pen-
samento realista da necessidade 
de utilizar o Mar em proveito de 

Portugal e de garantir a sua independên-
cia.

Esta obra tem o preço de 16€ e pode 
ser adquirido na loja do Museu de Marinha, 
na Livraria da UCP e no CMN, ou através 
dos contactos e-mail revistamarinha@
gmail.com ou tlm 91 996 4738.

O.T.O.

NOTA:
Este texto é escrito sem cumprir o novo acordo 
ortográfico

No passado dia 19 de dezembro teve 
lugar, no auditório do Instituto Hidrográ-
fico, a apresentação do livro “Do Mar em 
Exaltação de Portugal”, cujo autor é Gon-
çalo Magalhães Collaço.

O autor, editor do Jornal da Economia 
do Mar, decidiu passar a livro alguns dos 
seus escritos naquele jornal, no período 
de 2014 a 2019. Para tal propôs a sua pu-
blicação às “Edições Revista de Marinha”, 
uma chancela da Editora Náutica Nacio-
nal, que prontamente aceitou o desafio. 
Assim, o livro é uma coletânea de 26 
textos escritos pelo autor, editoriais em 
vários números do “Jornal da Economia 
do Mar”, alguns deles terão igual-
mente sido publicados no jornal 
“Observador”. Antecedendo estes 
textos, o autor insere um outro, 
datado de Março de 2012, ao 
qual deu o titulo “Da Singularidade 
de Portugal à Afirmação de uma 
Estratégia Nacional para o Mar” 
e que corresponde à sua inter-
venção na conferência desse ano 
da ESRI Portugal, onde aborda, 
numa perspectiva histórica-es-
tratégica-política a incontornável 
importância do Mar Atlântico para 
o nosso País. Nele concretiza as 
vertentes do transporte marítimo e 
do ambiente que originam, face às 
exigências de diminuição de aci-
dentes e da implantação de zonas 
de “carbono livre”, que o nosso 
Atlântico ganhe importância, po-
dendo até Portugal constituir-se 
como “uma espécie de campeão 
do ambiente”. Mas para tal será 
necessário que o peso de Portu-
gal no contexto europeu, para as 
questões marítimas, seja em fun-
ção da dimensão das águas sob 
sua jurisdição e não em função da 
dimensão populacional como, ac-
tualmente, tudo indica ser.

Seguem-se a reprodução dos 
citados textos editoriais que abor-
dam, cada um deles, um tema candente à 
data. São abordados temas tão variados 
como: 

– a importância de olhar o Mar e o défice 
conferido aos assuntos do Mar pela Nação 
e pelos sucessivos Governos de Portugal;

– a questão dos estivadores e as greves 
em Lisboa e Setúbal;

– as consequências do Brexit no que 
respeita à Defesa e Segurança Marítima;

– as ilusões do Plano de Estratégia para 
o Desenvolvimento da Competitividade 
Portuária 2016-2026;

– a viagem de Fernão de Magalhães;
– a Macaronésia;
– o Parlamento Europeu, o Mar Europeu 

e o “seguidismo português” na EU;
– o petróleo na costa portuguesa;
– a não redução de importância do 

Atlântico na geopolítica internacional assim 
como a política actual dos USA e os seus 
interesses no Atlântico e a correspondente 
falta de estratégia portuguesa para o Atlân-
tico;

– as diferenças de abordagem do Mar 
no Conceito Estratégico de Defesa Nacio-
nal e na Directiva Estratégica do Estado-
-Maior General das Forças Armadas;

– a Esquerda e a Direita portuguesa e 
a singularidade de Portugal como Nação 
Marítima e Atlântica.

São temas em que a questão da ma-
ritimidade, particularmente o Atlântico, 
está sempre presente e são analisados 
pelo autor de forma serena e com grande 
acuidade. Fica bem patente a sua preocu-
pação em constatar que figuras públicas e 
políticos não se cansam de afirmar o Mar 
como o grande desígnio nacional, mas que 
fica ausente o consequente pensamento e 
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GAMA, que foi instrumental para a moder-
nização da nossa Marinha de Guerra.  O 
capítulo onze, “Quem somos nós hoje”, é 
particularmente curioso; ali são apresenta-
dos os curricula vitae de 41 elementos do 
curso AC, com as fotos de hoje e as de há 
cinquenta anos.

Para mim foi um verdadeiro “regresso 
ao passado”, pois acompanhei em 1971, a 
bordo da SAGRES, como Comandante de 
Companhia, o curso “AC” na sua viagem 
ao Brasil, com muitos dos seus membros 
me cruzei profissionalmente e com eles es-
tabeleci relações de amizade. Vivi também 
os acontecimentos históricos descritos, na 
minha perspetiva pessoal; foi uma leitura 
enriquecedora, pois de muitos pormenores 
não tive conhecimento e doutros já me ha-
via esquecido. Uma palavra de recordação 
para os saudosos Fernando Ribeiro e Cas-
tro, amigo e companheiro de um projeto 
de cidadania, e Bento Almeida Gonçalves, 
meu Oficial Imediato na primeira guarnição 
da fragata CORTE REAL.

O curso “AC” está de parabéns por esta 
sua obra coletiva, especialmente a “comis-
são de redação” que integrou Agostinho 
Ramos da Silva, Carlos Costa Ramos, Fer-
nando Tavares de Almeida, João Alegre 
Branco e Raúl Ramos Gouveia. Um mereci-
do destaque para o Carlos Costa Ramos, o 
coordenador e editor, com quem por mais 
de uma vez me reuni para falarmos desta 
obra.

Como indicado, trata-se de uma edi-
ção dirigida a um público muito particular, 
que não se encontra à venda. Contudo, 
aqui deixamos os contactos do seu coor-
denador, o Engº Costa Ramos, e-mail 
carlos.costaramos@guiaconsulting.eu, t/m 
93 431 8983, endereço postal Rua Gui-
lherme Salgado, Nº 37, edif. 4 Bloco 2, 
4º B, 2750–251 Cascais.

A.F.

Trata-se do “livro de curso” dos cade-
tes do Curso “Almirante Afonso Cerqueira” 
(1969 – 73), o curso “AC” na gíria da Esco-
la Naval, publicado em setembro de 2019, 
quando das comemorações dos 50 anos 
de entrada na sua alma mater.

Os cadetes do Curso Almirante Afonso 
Cerqueira iniciaram o seu percurso na Mari-
nha com a entrada na Escola Naval em 1969. 
O mundo estava em mudança e a Guerra do 
Ultramar atingia o seu auge, sem perspetivas 
de fim. Nos anos que se seguiram ao início 
da sua vida operacional, o país sofre a mais 
importante mudança da história, com o 25 
de abril de 1974. Foram actores do proces-
so de descolonização e assistiram à queda 
do Império. Todos embarcaram e cumpri-
ram as suas tarefas no mar. Mais tarde cada 
um seguiu o seu caminho, dentro e fora da 
Marinha, e mais uma vez foram testemunhas 
do fim da guerra fria e das consequências 
daí decorrentes incluindo novas operações 
“fora da área” conduzidas em ambiente 
conjunto e combinado. Foram instrumen-
tais na modernização da Marinha operando 
num mundo novo e inimaginável quando em 
1969 iniciaram a carreira naval. Uns coman-
daram a Marinha ao mais alto nível e outros 
tiveram sucesso noutras actividades. Alguns 
terminaram a sua singradura mais cedo do 
que a lei da vida poderia prever, mas, todos, 
sem excepção, cumpriram o Talant de bien 
faire, divisa que adoptaram como um farol 
para a vida.

Este livro, essencialmente destinado às 
suas famílias e amigos, descreve os seus 
percursos, relata experiências e histórias 
nunca contadas e analisa como intervieram 
em muitas situações e, também, como ne-
las aprenderam lições e agiram segundo as 
suas responsabilidades. Poderá também 
servir de inspiração a outros que queiram 
prosseguir o “Objetivo Marinha”.

A transcrição que fizemos do texto pu-
blicado na contracapa resume esta inte-

ressante obra, que lemos num ápice, com 
muito agrado.

À memória de todos os camaradas que 
navegam no eterno oceano, é a dedicatória 
de abertura, a que se segue um preâmbulo, 
assinado pelo CEMA Almirante Mendes Ca-
lado, e um prefácio, assinado pelo Cte. An-
tónio Rodrigues da Ponte, Comandante de 
Companhia do curso “AC” no seu primeiro 
ano na Escola Naval, em 1969 – 70. A se-
guir, doze capítulos, um epilogo, uma “Ode 
ao curso AC”, agradecimentos e o progra-
ma das celebrações do 50º aniversario, na 
Escola Naval.

Nas suas mais de 600 páginas esta 
obra apresenta numerosas estórias pes-
soais com versões na primeira pessoa dos 
acontecimentos nacionais dos últimos 50 
anos, com destaque para a revolução do 
25 de abril, para a descolonização e para 
o programa das fragatas classe VASCO DA 
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da construção naval no Livro da Fábrica 
das Naus (1580), de Fernando de Oliveira”, 
assinado por Amanda Cieslack Kapp.

Nos cinco artigos soltos damos des-
taque ao texto “A queda de Colombo e o 
deslocamento do eixo português do Índico 
para o Atlântico (sec XVII)”, por Erica Lopo 
de Araújo, e “O Sextante de Horizonte Arti-
ficial de Gago Coutinho; a génese marítima 
da navegação aérea”, assinado por António 
Costa Canas, também nosso estimado as-
sinante, Magda Marabujo e Teresa Sousa.

Em síntese, uma revista com textos mui-
to interessantes, quer específicos da His-
tória Marítima do Brasil, quer da História 
comum dos países lusófonos, e particular-
mente neste número, com uma significativa 
presença de autores portugueses.

Aos interessados aqui deixamos os 
contactos da redação da revista, e-mail  
navigator@marinha.mil.br, tel. (0055) (21) 
2104 6722, endereço postal Diretoria do 
Património Histórico e Documentação da 
Marinha, Departamento de Publicações e 
Divulgação, Praça Barão de Ladário, s/n, 
Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, RJ CEP 
20091-000  Brasil.

A.F.

de “estratégia nacional”, um artigo relativo 
à estratégia dos transportes na região de 
Lisboa. A fechar, a Dra. Mónica Rodrigues 
conduz uma interessante entrevista com o 
Prof. Dr. António Barreto … quando Antó-
nio Barreto fala dos acontecimentos que 
vivemos, compreende-se a atualidade da 
sua geração mergulhada na História e com 
uma sensação de estar ao lado da História.

Em síntese, uma revista para quadros 
superiores, abordando temas de relações 
internacionais e de política e estratégia na-
cionais, que reputamos de muito interesse.

Ao seu diretor, Dr. João Franco, à edi-
tora, Dra. Mónica Rodrigues e à direção 
da AACDN, designadamente ao seu Vice-
-Presidente, Engº Carlos Seixas da Fonse-
ca, endereçamos sinceros parabéns por 
mais uma oportuna e informativa edição.

A revista Cidadania e Defesa não se 
encontra à venda, sendo distribuída gratui-
tamente aos associados da AACDN; aos 
eventuais interessados nesta publicação, 
contudo, aqui deixamos os contactos da 
redação, e-mail geral@aacdn.pt, tel 21 160 
8539, endereço postal Campo de Sta. Cla-
ra nº 62, 1100 – 474 Lisboa.

A revista “Navigator”, com o subtítulo 
“Subsídios para a História Marítima do Bra-
sil”, é uma publicação oficial da Marinha do 
Brasil. É publicada semestralmente, com 
uma tiragem de 1.500 exemplares, pela Di-
retoria do Património Histórico e Documen-
tação da Marinha. É dirigida a Professores, 
Pesquisadores e Alunos de História e tem 
como propósito promover e incentivar o 
debate sobre temas de História Marítima 
no meio académico. Importa assinalar que 
a História Marítima do Brasil, no entendi-
mento do Conselho Editorial da revista, 
compreende um longo período, até 1822, 
período esse que é comum com a História 
de Portugal; por essa razão, provavelmen-
te, a presença de numerosos autores por-
tugueses com que nos deparamos amiúde, 
nos diversos números desta revista.

O número 30, que aqui hoje comenta-
mos, é referido a dezembro de 2019; as 
suas 160 páginas compreendem o dossier 
“Construção, Design e Arquitetura Naval; o 
navio, o construtor, teoria e práticas” e cin-
co textos soltos.

O dossier, coordenado pelo Prof. Dr. 
Nuno Saldanha (IADE – Universidade Eu-
ropeia, de Lisboa), é composto por uma 
introdução e seis textos. Abre com um 

Trata-se da revista da AACDN – Asso-
ciação dos Auditores dos Cursos de De-
fesa Nacional, uma publicação quadrimes-
tral, com uma tiragem de 600 exemplares.

O número que comentamos, o nº 60, re-
ferido a novembro de 2019, faz capa com 
uma alusão à nova sede, recentemente 
inaugurada, no Campo de Sta. Clara, nº 
62, 1100 - 474 Lisboa.

No editorial, João Franco, Presidente da 
Direção da AACDN e diretor da revista, alu-
de aos diversos problemas que no âmbito 
da Associação importa aprofundar, à ne-
cessidade de olhar o mundo e compreen-
der o que se passa e às tendências que 
se vislumbram; e anunciou a realização da 
Grande Conferencia “Portugal no Mundo: 
questões essenciais”.

Neste número são apresentados sete 
artigos e uma entrevista. Na área “política 
internacional” três artigos, com destaque 
para a crescente posição da China na 
arena internacional, sendo de assinalar “A 
China em África”, de Miguel Proença Gar-
cia. Na área “política de segurança e de 
defesa nacional” três artigos também, com 
destaque para “Pirataria Marítima: uma 

interessante artigo de Augusto Salgado, 
nosso estimado assinante e colaborador, 
“Os meios navais ibéricos para a defesa do 
Atlântico (1580 – 1640) e inclui “Fazer na-
vio, e o melhor possível: a sistematização 

dura realidade pouco conhecida”, do Cte. 
Henrique Portela Guedes, e “Diplomacia de 
Defesa: o desarmamento da mente?”, da 
Dra. Maria do Rosário Penedos. Na área 
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mente por Francisco Velloso. A invasão 
daquele país pela União Soviética, em 30 
de novembro, foi objeto de condenação 
na Sociedade das Nações, em Genebra, 

tendo Portugal, pela voz de Caeiro 
da Matta alinhado com a maioria 
das nações europeias. O autor, 
claramente pró-italiano, assinala 
também a situação na região da-
nubiana, onde os interesses italia-
nos conflituam com os interesses 
soviéticos e alemães, vaticinando 
o resvalar de Itália para o lado dos 
aliados; hoje sabemos bem que 
não foi assim … 

A rubrica usual “a guerra no 
mar” cobre o período de 24 de 
novembro a 6 de dezembro; de 
assinalar em 25 de novembro um 
incidente com o N/M NIASSA, 
sobrevoado ao largo da Serra 
Leoa por aviões britânicos e de-
pois intercetado por um subma-
rino francês, que deteve 9 pas-
sageiros de nacionalidade alemã 
antes de autorizar o navio a se-
guir viagem.

Por fim um interessante arti-
go do Engº Gago de Medeiros 
(Visconde de Botelho), com o 
título “Os Lloyds de Londres e 
as outras Sociedades de Clas-
sificação”, que nos conta a his-
tória da taberna do Sr. Lloyd, 
em Tower Street, em Londres, 

dos seguros marítimos e das Sociedades 
de Classificação.

Assim terminou o ano de 1939 na vos-
sa revista, cujo preço na altura era de 
apenas 2$50!

O exemplar da revista que comen-
tamos, o nº 68, é datado de 31 
de dezembro de 1939. Este nú-

mero faz capa com uma foto alusiva à 
batalha naval do Rio da Prata, vendo-se 
claramente o couraçado alemão GRAF 
SPEE, uma nuvem de fumo 
por si originada e duas peque-
nas silhuetas, possivelmente 
de navios britânicos bloquean-
do Montevideu.

A revista abre com um ex-
tenso artigo, de 8 páginas, 
“O Combate naval do Rio da 
Prata”, um texto ilustrado e 
não assinado, que descreve 
com detalhe o confronto entre 
o “couraçado de bolso” GRAF 
SPEE, comandado por Hans 
Langsdorff, e a divisão do Atlân-
tico Sul (Força G), composta pe-
los cruzadores EXETER, AJAX 
e ACHILLES, comandada pelo 
Comodoro Henry Harwood. O 
navio alemão dispunha de 6 pe-
ças de 280 mm e de forte blin-
dagem, mas tinha uma menor 
velocidade, 28 nós. Os navios 
britânicos dispunham de artilha-
ria de 203 mm no EXETER e de 
152 mm nos outros 2 cruzado-
res, mas de uma velocidade de 
32 nós. Harwood, promovido a 
C/Alm. nos dias subsequentes à 
batalha, manobrou com sucesso 
os seus 3 navios, tendo, contudo, 
o EXETER ficado muito danificado. A ba-
talha iniciou-se pouco depois das 06h00 
de 13 de dezembro e terminou quando o 
navio alemão, possivelmente atingido na 
central de tiro e com falta de combustível, 

retirou para Montevideu. Como se sabe 
este evento terminou dias depois, quando 
o GRAF SPEE largou de Montevideu e foi 
afundado pela sua própria guarnição em 
águas internacionais; o seu Comandante 

suicidou-se dias depois, em Buenos Ai-
res.

Segue-se outro artigo, a crónica da si-
tuação internacional, “A Finlândia, escân-
dalo da Europa”, assinado como habitual-
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ASSINATURA DA REVISTA
Assinando a Revista de Marinha recebe o seu exemplar, em sua casa, a um preço mais 
económico. Envie-nos pelo correio um boletim de assinatura,  acompanhado de um cheque 
ou vale de correio, à ordem da firma  “ENN - Editora Náutica Nacional, Lda.”, ou faça uma 
transferência bancária  para o nosso NIB no Banco Montepio 0036 0063 9910 0073 855 37, não 
esquecendo identificar-se. Poderá ainda autorizar o débito em conta (SDD), o que talvez seja 
mais cómodo. No nosso site, www.revistademarinha.com encontrará também o modelo 
do impresso, que poderá  imprimir. Contacte-nos para o 91 996 4738 ou 21 580 98 91 e para os 
e-mails: assinaturas@revistademarinha.com ou revistamarinha@gmail.com.

PREÇOS DAS ASSINATURAS 
DA REVISTA DE MARINHA

6 NÚMEROS

Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . E 25,00
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . E 45,00
Extra-Europa  . . . . . . . . . . . E 50,00

O projeto PORTUGAL MARÍTIMO

Centros de Investigação, para além de 
um vasto conjunto de personalidades 
que seguem as publicações e iniciativas 
do Jornal da Economia do Mar.

Por seu lado, cada um dos eventos 
desenvolvidos pela Associação tem con-
seguido grande notoriedade dentro do 
Município em que decorre, e tem envol-
vido milhares de pessoas, sendo de des-
tacar:

– O envolvimento na organização dos 
eventos, a presença do público em audi-
tório, os oradores participantes, os alu-
nos e outros elementos dos Agrupamen-
tos de Escolas envolvidos e as empresas 
expositoras.

– Estes eventos são suportados por 
uma campanha de comunicação envol-
vendo o envio de e-mail’s para a po-
pulação do Município e a presença na 
internet, tanto no youtube, como nos 
sites das Câmaras e dos meios de comu-
nicação locais.

PROGRAMA DE TRABALHO

Para os próximos doze meses estão 
previstas uma série de atividades, en-
volvendo a realização de “Encontros do 
Mar” nos Municípios de Moura, Nazaré, 
Figueira da Foz, Mafra, de feiras temáti-
cas e colóquios, e a realização da Gran-
de Conferencia Anual Portugal Marítimo 
– Jornal da Economia do Mar

Portugal Marítimo é resultante da 
parceria entre duas entidades, a Asso-
ciação Economia Azul – Unidos Pelo Mar 
e o Jornal da Economia do Mar.

A Associação Economia Azul tem vin-
do a realizar ações de formação e de 
informação denominadas “Encontros do 
Mar” para combater a iliteracia e a incul-
tura marítima, envolvendo as empresas e 
demais forças vivas dos Municípios, aler-
tando para as oportunidades que o Mar 
pode trazer à economia local.

Foram realizados ENCONTROS DO 
MAR na Ericeira, Nazaré, Figueira da 
Foz, Mourão, Alandroal e Vidigueira con-
tribuindo para criar uma vaga de fundo 
capaz de tornar o Mar num desígnio na-
cional e os objetivos da economia do Mar 
numa realidade concreta.

Pelo seu lado o Jornal da Economia 
do Mar tem sido uma publicação de in-
formação económica, empresarial, finan-
ceira, científica, tecnológica e cultural, 
especializada nos Assuntos do Mar, tem 
organizado conferências a nível nacional 
e dispõe de uma edição online com inú-
meros seguidores.

OBJETIVOS

O projeto Portugal Marítimo tem por 
principal finalidade e desígnio reforçar 
em Portugal uma real e efetiva cons-
ciência da decisiva importância do Mar 

para o seu futuro como nação verda-
deiramente livre, autónoma e soberana. 
Tendo por base a Economia Azul, as 
economias desenvolvem-se, as oportu-
nidades surgem, as empresas investem, 
os empreendedores aparecem e os em-
pregos aumentam, enquanto se mantém 
um planeta com futuro.

Ao integrar as competências das duas 
entidades, Portugal Marítimo pretende lide-
rar o processo de transformação de men-
talidade dos empresários, dos empreen-
dedores e dos responsáveis setoriais, com 
base nas palavras-chave “Juventude”, 
“Mar”, “Sustentabilidade”, “Responsabili-
dade Social”, “Ambiente”, “Empreendedo-
rismo” e “Economia Azul”. Isto será conse-
guido através da dinamização de eventos 
dedicados, complementados por uma co-
bertura mediática responsável.

Anualmente, será realizada a Grande 
Conferência Portugal Marítimo - Jornal 
da Economia do Mar, representando as-
sim um culminar perfeito de todo o traba-
lho entretanto realizado.

O IMPACTO DO PROJETO

O Jornal Economia do Mar tem uma 
média de 37.000 visitas mensais, e o seu 
publico é essencialmente constituído por 
Administradores, Diretores e Quadros 
de empresas, assim como Quadros do 
Estado, e dos Partidos Políticos, bem 
como das Universidades, Politécnicos e 
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A Radio Holland, globalmente 

reconhecida como fornecedora 

e prestadora de serviços de 

equipamentos NavCom, possui 

uma incomparável rede de filiais 

(mais de 80) para assistir o seu 

navio ao longo das rotas 

marítimas globais

Monitorização remota

Conectividade

Inspeções de equipamentos 
de navegação, radio e VDR

Instalação e manutenção

Navegação e comunicações

Tel. +351 213 976 087 | E info.portugal@radioholland.com | www.radioholland.com

ALWAYS THERE. EVERYWHERE.
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