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INTRODUÇÃO 

Os Pilotos prestam um importante papel na promoção da segurança marítima, efi-
ciência do tráfego e acessibilidade portuária, através da redução o risco para os navios 
e infra-estruturas portuárias, protegendo o meio ambiente, propriedade e salvaguarda 
da vida humana. 

O Piloto é um conselheiro altamente especializado com conhecimentos específicos 
da área local, vastos na área da indústria marítima, sendo estes da maior importância a 
quando da prestação de serviço ao Comandante, e a quando da navegação do navio nas 
águas restritas portuárias confinadas à área de Pilotagem. 
A necessidade de formação para os Pilotos, há muito que tem vindo a fazer-se sentir, 

aliás muitos dos Departamentos já levam a cabo algumas acções de formação pontuais. 
As Administrações Portuárias como parte da Formação dos Pilotos, têm feito deslo-

car alguns dos elementos dos seus Departamentos de Pilotagem aos Congressos da 
European Maritime Pilot’s Association (EMPA) e International Pilot’s Association 
(IMPA), permitindo tomar contacto com as novas tecnologias e filosofias, do que de 
melhor se vai fazendo lá por fora. 
A expansão do comércio mundial é feita, basicamente á custa do transporte maríti-

mo, o que obriga este a adequar-se continuamente a esta situação e, como tal, obriga-   
-nos também a uma formação contínua para nos mantermos actualizados com esta evo-
lução. 
Por outro lado não nos podemos esquecer dos vastos planos de expansão previstos 

para os portos portugueses, quer em termos de aumento de tráfego, quer pelas altera-
ções propostas às infra-estrutras portuárias, tal como mencionado nas Orientações 
Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário. 
Todos os Departamentos de Pilotagem têm dado cabal resposta às novas solicitações 

e desafios propostos, com bons resultados. Estes bons resultados prendem-se essen-
cialmente com o profissionalismo e empenho de todos os Pilotos, no entanto, segura-
mente, com a formação adequada, poderíamos prestar um serviço muito mais eficiente. 
Também não nos podemos esquecer da importância da formação adequada, visto a 

mesma estar consignada na Politica de Qualidade, Segurança e Ambiente, fazendo por-
tanto parte integrante do SGQ, já implementado em alguns portos e em vias de imple-
mentação noutros.  
Não se pretende “ensinar” os actuais Pilotos, mas sim fornecer-lhes ferramentas ade-

quadas para se manterem os níveis de reposta elevados, aumentando a eficiência e 
diminuído o risco.  
Por fim não nos podemos esquecer do enquadramento legal, através da Resolução 

IMO A.960, que ainda não se encontra totalmente implementada pela nossa entidade 
reguladora (IPTM). 

A Proposta de Plano de Formação apresentada não se encontra restringida a esta 
resolução, pretendendo proporcionar uma maior abrangência, adequada às necessida-
des dos diferentes Departamentos de Pilotagem.  
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A Resolução IMO A.960 (23) - “Recomendações sobre o Treino, Certificação e 
Procedimentos Operacionais para Pilotos Náuticos que Não os Pilotos de Alto 
Mar” 

Esta Resolução estabelece as recomendações sobre, treino certificação e procedimen-
tos operacionais para Pilotos de barras e portos efectivos, estagiários e candidatos a 
Pilotos.  
O surgimento da Resolução prende-se com o facto de a IMO, reconhecer que “os 

Pilotos desempenham um papel importante na promoção da segurança marítima e na 
protecção do meio ambiente marinho”, e que “os elevados padrões dos serviços de 
Pilotagem, já estabelecidos em muitos Estados, necessitam de ser mantidos” 
Assim sendo no que diz respeito à formação dos Pilotos temos a destacar: 
“5.4 – O treino inicial, bem como o treino contínuo, em relação à troca de informa-

ções entre o Comandante e o Piloto devendo abranger também: 
.1- Requisitos regulamentares que regem a troca de informações; 
.2- O reconhecimento de obstáculos idiomáticos, culturais, psicológicos e 

fisiológicos que impeçam a comunicação e uma interacção eficaz bem 
como técnicas para superar estes obstáculos e 

.3- Os procedimentos mais adequados, para actuar numa área específica de 
Pilotagem. 

5.5 – As Autoridades Competentes de Pilotagem, devem ser incentivadas a propor-
cionar treinos de actualização e de aperfeiçoamento, para Pilotos portadores de certifi-
cado ou licenças, para assegurar a continuidade da sua proficiência, e para a actualiza-
ção do seu conhecimento, devendo este treino abranger: 

.1- Cursos, para melhorar a proficiência no idioma inglês, quando necessário; 

.2- Sessões, para incrementar a capacidade de comunicação, com as autori-
dades locais, e com outras embarcações a navegar na área; 

.3- Reuniões, com as autoridades locais e com outros órgãos responsáveis, 
para prever situações de emergência e analisar planos de contingência; 

.4- Cursos, de aperfeiçoamento ou de actualização de conhecimentos no 
manuseamento dos equipamentos da ponte, a fim de facilitar a comunica-
ção e a troca de informações entre o Piloto e o Comandante, aumentando 
a eficiência do desempenho na ponte; 

.5- Exercícios de simulação, que podem incluir um melhor adestramento no 
uso do radar, bem como procedimentos de manobra em situações de 
emergência; 

.6- Cursos, realizados em centros de manobra de navios, utilizando modelos 
tripulados; 

.7- Seminários, sobre novos equipamentos da ponte, com especial atenção 
aos auxiliares de navegação; 
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.8- Sessões, para analisar assuntos pertinentes relacionados com o Serviço de 

Pilotagem, inclusive leis, regras e regulamentos específicos para a área de 
Pilotagem; 

.9- Treino em segurança pessoal; 

.10- Técnicas de sobrevivência pessoal no mar e 

.11- Primeiros socorros em casos de emergência, inclusive ressuscitação car-
dio-respiratória (CPR) e tratamento de hipotermia.” 

O ETCS - EDUCATION, TRAINING AND CERTIFICATION STANDARD FOR MARITIME 

PILOTS 

Apesar de existir a Res. IMO, esta poderá ser algo restritiva, se interpretada à letra. 
Assim sendo as organizações de topo europeias, para além de possuírem os seus pró-
prios planos de formação, pelo facto de serem detentoras de certificação ISO e/ou 
ISPO (Intarnational Standard for Maritme Pilot Organizations), entenderam junta-
mente com a European Maritime Pilot’s Association (EMPA), desenvolver este pro-
grama. 
O objectivo deste documento, não vinculativo, utilizado em muitas das organizações 

europeias visa criar linhas de orientação claras e transparentes a um nível pan-europeu, 
sobre os standards de competência requeridos, introdução dos requisitos de qualifica-
ção, para Pilotos estagiários, efectivos e instrutores, fornecendo mecanismos eficien-
tes, para a certificação e emissão de licenças de Pilotagem. 
Trata-se portanto de uma ferramenta de trabalho, bastante abrangente, pois tem como 

base as Resoluções e Convenções da IMO – i.e. Standards for Training Certification 
and Watchkeeping (STCW), Res. A.960 “Guidelines for Training, Qualifications and 
Operational Procedures for Maritime Pilots other than Deep Sea Pilots”, Safety of 
Life at Sea (SOLAS), Interantional Safety Management (ISM) – e outras linhas de 
orientação aplicáveis, bem como standards e recomendações emitidas pela EMPA e 
IMPA. 
Assim sendo foram definidas matrizes relativas aos requisitos que deverão ser abor-

dados, mas não limitados a: 

• Conhecimentos Teóricos – Onde se poderá recorrer a equipamento de treino 
laboratorial (p. ex. tanques de teste), aulas teóricas e/ou com recurso a suporte 
informático; 

• Aptidões Práticas – Através de treino prático no local (recorrendo a Pilotos 
Seniores, e/ou recorrendo a simuladores e modelos; 

• Novos desenvolvimentos que poderão afectar o serviço de Pilotagem; 

• Formação recorrendo à utilização de “Não conformidades”, “near misses”, aci-
dentes e situações perigosas; 

• Equipamento de segurança e técnicas de sobrevivência; 

• Conhecimentos náuticos relevantes para a zona onde é válido o certificado; 
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• Ajudas à navegação; 

• Equipamento específico para o Piloto, como o Portable Pilot Unit (PPU); 

• Vessel Traffic Management; 

• Equipamentos de navegação e automação da Ponte; 

• Manobrabilidade do navio e manobras em caso de emergência; 

• Novos conceitos de navios, propulsão, governo e sistemas de controlo; 

• Requerimentos operacionais específicos do Porto; 

• Aptidões de comunicação e equipamentos de comunicação; 

• Códigos de boa prática da indústria marítima. 

ALGUNS PLANOS DE FORMAÇÃO A NÍVEL EUROPEU  

Visto já existir um atraso significativo em Portugal, e para verificar o enquadramento 
a nível Europeu, e tomando proveito dos contactos privilegiados estabelecidos pela 
nossa Associação, junto das nossas congéneres da EMPA e IMPA, reproduzimos no 
quadro abaixo alguns dos planos de formação em vigor na Europa para melhor se per-
ceber a importância desta: 

 Dinamarca França Suécia Noruega 

5.5.1 
● Necessidade Pilo-
to/Administração 

● Necessidade Pilo-
to/Administração 

● 5 semanas de 
formação, 
incluindo 4 
dias em mode-
los tripulados, 
e 4 dias em 
Bridge Resour-

ce Manage-

ment e simula-
dor. 

● Necessidade Pilo-
to/Administração 

5.5.2 

● Bridge Resource 

Management, contacto 
com as Autoridades, 
simulador incluindo 
situações de emergência.  
Duração total 4 a 5 dias 

● Customer Relationship 

Management e Bridge 
Resource Management ● Customer Relationship 

Management e Bridge 
Resource Management 

2 dias 
5.5.3 

● Estudo de Situações de 
Emergência com as 
Autoridades 

5.5.4 
● Bridge Resource 

Management 

5.5.5 
● Simulador incluindo 
situações de emergência 

● Simulador durante a 
prática, depois de 5 anos 
de exercício e após ciclo 
de 10 anos 

5.5.6 

● ECDIS – 4 dias 
Manobra do Navio – 3 a 
5 dias 
● STS – 4 dias 
● POD – 2 dias 
● Reboques – 4 dias 

● Modelos tripulados 

● Modelos depois de 3 
anos como Piloto e antes 
de manobrar todas as 
tonelagem. 
● Ciclos de 10 anos 
alternando 5/5 com o 
simulador  

5.5.7 
● Formação em seminá-
rios 

● Módulos de Técnicos ● Combinado com 
5.5.2/3/4 

5.5.8 ● 3 dias ● Módulos jurídicos ● Módulos jurídicos 

5.5.9 ● De acordo com STCW 
– 2 dias em ciclos de 3 
anos.  
● ISPS – 1 dia 

● Módulos de Segurança, 
incluindo ISPS. 

● De acordo com STCW 5.5.10 ● De acordo com STCW 

5.5.11 
● Curso de primeiros 
socorros 
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PLANO DE FORMAÇÃO 

 
OBJECTIVO 

Com base no que acima foi exposto, propõe-se um plano de formação cujo o seu 
objectivo final, será os Pilotos desenvolverem, e adquirirem conhecimentos actualiza-
dos sobre a área portuária, novas tecnologias, navegação na sua área de actuação, pro-
cedimentos de emergência, avaliação de situações de perigo, técnicas de segurança, 
legislação e regulamentos, nacionais e internacionais, bem como de outros elementos 
indispensáveis e aplicáveis ao exercício da sua actividade. 
 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se uma aprendizagem colaborativa e cooperativa, privilegiando-se uma 
interacção contínua entre formador e formando, sobretudo devido à especificidade dos 
formandos e tipo de formação a ministrar. 
Por este motivo os formadores escolhidos deverão ser os adequados à população 

alvo. 
Não se pretende com esta acção “ensinar” a quem já desempenha, e bem a sua fun-

ção, nem como “fazê-lo”, mas sim alertar para novos métodos e conhecimentos, que 
poderão aumentar as suas capacidades. 
O curso terá componentes práticas e teóricas, devendo ser entregue ao formando 

documentação adequada à formação recebida. 
  

LOCAL DE FORMAÇÃO 

Devido às boas instalações proporcionadas pelas Autoridades Portuárias, a compo-
nente teórica poderá ser feita recorrendo a estas, evitando custos de deslocação dos 
formandos. 
No que diz respeito à formação prática, eventualmente terá de ser feita recorrendo a 

instituições externas às AP’s, podendo a mesma ser feita recorrendo a instituições 
estrangeiras ou à Escola Náutica Infante D. Henrique. 
Esta última instituição torna-se um local privilegiado, não só em termos de proximi-

dade, conhecimento e muito provavelmente custos. No entanto o recurso ao seu corpo 
docente, implicará uma “avaliação” da condição dos formadores, visto este curso visar 
a actualização de conhecimentos, e ainda não existir experiência anterior na formação 
de Pilotos. 
Será pertinente existir um elemento de ligação entre os Departamentos e o formador, 

e eventualmente, deverá ser considerada a deslocação ao estrangeiro, deste Piloto para 
receber formação nesta área. 
No que diz respeito aos modelos tripulados, a formação terá de ser feita obrigatoria-

mente no estrangeiro visto em Portugal, não existir este tipo de centros de treino. Exis-
tem centros de treino certificados para o efeito em França, Inglaterra e Polónia. 
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PLANIFICAÇÃO DO CURSO 

O ciclo de formação completo terá 5 anos, voltando-se a repetir após este período por 
mais cinco anos. 
Assim sendo deverão ser sempre levadas em conta as necessidades em termos de 

escala, não devendo a formação interferir com o normal desempenho dos Departamen-
tos. 
Deve no entanto estar presente, que alguns dos módulos, para terem sucesso, necessi-

tam de um número mínimo de formandos, pelo que deverá ser considerada a integra-
ção de elementos de diversos Departamentos, num mesmo curso, reduzindo custos, 
permitindo uma maior troca de informação entre colegas de diversos portos, aumen-
tando assim a eficácia da acção de formação. 
Antes da implementação da acção, deverá ser elaborada uma escala a 5 anos, de 

modo a rentabilizar a utilização dos formadores e gestão dos recursos humanos dos 
Departamentos. 
Este intervalo de tempo permite também fazer uma gestão dos recursos financeiros 

por parte dos Departamentos e AP’s, pois a totalidade da formação envolve montantes 
de valor considerável. 
 

AVALIAÇÃO 

No que diz respeito à avaliação dos formandos, como é óbvio esta será feita pelos 
formadores, baseando-se unicamente na presença dos formandos e interacção com os 
mesmos. Será emitido certificado, onde constará a frequência e o aproveitamento 
(aprovado/não aprovado).  
A acção de formação e formadores serão avaliados pelos formandos, como habitual-

mente em modelo de impresso apropriado fornecido pelas AP’s. 
Devido à falta de elementos e experiência, nesta área de formação deverá ser incenti-

vada uma melhoria dinâmica dos conteúdos durante a acção de modo a incrementar o 
seu objectivo, tornando-se óbvio que todas as alterações e sugestões de melhoria perti-
nentes deverão ser incluídas nas próximas acções.   
 

PROGRAMA E CONTEÚDOS 

O programa proposto contém conteúdos abrangentes de todas as situações previstas, 
que se aplicarão a uns portos e a outros não, considerados mínimos pela APIBARRA, 
cabendo aos diferentes Departamentos definir as matérias dos conteúdos e duração 
mais adequados à sua situação devendo os mesmos como é óbvio serem aprovados 
pelas AP’s e IPTM. 
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1. MANOBRA DO NAVIO 

1.1 – Teoria da Manobra do Navio  

• Manobra de navios sob todas as circunstâncias; 

• Manobra e comportamento dos diferentes tipos de navios, limitações 
impostas pelo tipo de propulsão e sistemas de governo, com especial refe-
rência aos elementos evolutivos nas várias condições de carregamento e 
velocidade; 

• Tipos de propulsão e governo não convencionais; 

• Factores que influenciam a manobra do navio, tais como: — o vento, cor-
rente, marés, configuração dos canais, profundidade; 

• Estabilidade direccional, ponto pivot, razão da guinada em relação ao res-
guardo sob a quilha, extinção da velocidade, curvas de evolução; 

• Comportamento dinâmico do navio, face ao vento e à agitação marítima. 

1.2 – Procedimentos para Alcançar 

• RIEAM e os regulamentos locais; 

• Canais estreitos: squat e interacção. 

1.3 – Âncoras 

• Canais, tipos do fundeadouro e dos factores envolvidos em determinar o 
comprimento da amarra; 

• Direcção e intensidade das correntes de maré, tença do fundo e ventos 
predominantes. RIEAM e os regulamentos locais. 

1.4 – Atracar e Largar 

• Atracar e largar em condições e circunstâncias normais, com controlo da 
velocidade do navio e a profundidade; 

• Número e tipo de rebocadores, tracção e disposição;  

• Plano de amarração, incluindo cabos e ferros, em função do vento, das 
correntes e da operação dos amarradores; 

• Características dos cais, terminais, docas, etc.; 

• Manuseamento e compreensão dos PPUs. 

1.5 – Rebocadores 

• Tipos de rebocadores e as suas capacidades operacionais e técnicas, loca-
lização dos gatos, pontos de aplicação da tracção, modo directo e indirec-
to.  

• Rebocadores de escolta e as suas capacidades operacionais e técnicas.  

• Interacção rebocador/navio.  
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• Requisitos do cabo do reboque. 
• Factores que afectam a tracção. 

• Duração: — 12 horas 

1.6 – Navegação em Simulador 

• Procedimentos na Ponte; 

• Pilotagem Assistida;  

• Manobra do navio em condições de tempo limite e condições especiais de 
carregamento; 

• Manobra de navios com calado limite ou situações anómalas; 

• Manobras de emergência; 

• Efeito de Canal; 

• Simulação de acidentes e “near misses”; 

• Aperfeiçoamento na utilização do Radar e ARPA; 

• Desenvolvimento de novas infra-estruturas portuárias; 

• Navegação em canal; 

• Análise dos exercícios. 
Duração: — 20 horas 

1.7 – Navegação em Modelos Tripulados 

• Manobrar um navio comum de modo controlado: características de mano-
bra e de propulsão dos tipos mais comuns de navios com referência espe-
cial aos dados experimentais, às condições de carregamento e velocidade, 
estabilidade direccional, pontos pivot, leme e tipos de hélice e uso de 
thrusters. Determinar a guinada sem um indicador. Extinção da velocida-
de; 

• Manobra do navio em condições de tempo limite; 

• Manobra do navio em condições de calado limite; 

• Manobra do navio em condições especiais de carregamento ou situações 
anómalas; 

• Rotação do navio e/ou corrente; 

• Atracação com vento; 

• Manobra com ferros; 

• Navegação em águas restritas, alcançar e cruzar – aplicação RIEAM –; 

• Manobras de emergência: Falha na máquina principal ou governo, Perda 
de energia, Falha no equipamento de navegação, perda de flutuabilidade e 
de estabilidade, falha do trem de reboque; 
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• Navegação em canal: squat e interacção. 
Duração: — 8 teóricas e 35 práticas 

2. NAVEGAÇÃO 

2.1 – Elementos da área portuária 

• Fundeadouros: limites de fundeadouros proibidos, obstruções subaquáti-
cas, tença, direcção e intensidade da maré e sonda reduzida. 

• Largura e contornos dos canais, nomes e extensões dos baixos, posição de 
obstruções e perigos subaquáticos, locais de tráfego, características dos 
cais e das docas. Rumos e distâncias entre bóias e marcas, pontos de gui-
nada e direcção e intensidade das correntes de maré. 

• Caracterização costeira: posição e nome das marcas e das características 
costeiras que apresentam ecos conspícuos no radar. Distâncias e azimutes 
a marcas de referência para um trânsito seguro. Alturas e resguardos sob 
as pontes e outras obstruções aéreas em qualquer estado da maré. 

• Ajudas à navegação: posição, nomes e características de todos os faróis, 
bóias e marcas, Declinação magnética local e sua variação anual e Ano-
malias magnéticas locais. 

• Interface Navio/Porto: aquisição dos dados e informações relevantes que 
facilitam o acto de Pilotagem. Percepção do tráfego. Preparar um plano 
seguro de Pilotagem, reavaliá-lo e, se necessário alterá-lo. Canais locais 
de rádio e procedimentos rádio correctos. 

• Sistemas de Navegação: uso do equipamento da ponte. Pontes integradas 
– Integrated Bridge System –, Radar/ARPA, GMDSS/ROC, GPS, 
ECDIS, Operação do Piloto automático, Informação do AIS, Outro equi-
pamento relevante à Pilotagem ou necessário pelos regulamentos locais. 
Sistemas laser dos cais, terminais e docas. 

• Correntes e marés: curva local da maré, características, alturas e amplitu-
des. Sistemas do tempo e de onda na área de Pilotagem. Efeitos meteoro-
lógicos na maré. Prognósticos de tempo. Ondulação. Cálculo de janelas de 
maré.  

• Operações de dragagem e sondagem: conhecimento das dragas locais. 
Implicações das operações de dragagem e sondagem no planeamento do 
tráfego. Conhecimento dos faróis e balões a exibir pelas embarcações em 
questão. 

• Utilização do radar, ECDIS (Electronic Chart Information Display), AIS 
(Automatic Identification System), PPU (Portable Pilot Unit) e outras 
ajudas electrónicas; suas limitações e possibilidades como meios de evitar 
colisões; 

• Pilotagem Assistida - Shore Based Pilotage. 
Duração: — 16 horas 
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2.2 – Novas Ajudas à Navegação  

• Teoria e funcionamento de novas ajudas à navegação, suas vantagens e 
limitações; 

• IBS – Integrated Bridge System; 

• ECDIS; 

• GMDSS; 

• Portable Pilot Units (PPU); 

• AIS. 
Duração: — 4 Horas 

2.3 – VTM – Vessel Traffic Management 

• Gestão de tráfego de navios (VTM): Conhecimento completo da arquitec-
tura regional e local do VTM incluindo a infra-estrutura do VTS, da fun-
cionalidade, potencialidade e limitações do VTM. Nível da integração do 
VTS e da Pilotagem com tarefas, responsabilidades, autoridade e jurisdi-
ção no que respeita à segurança, protecção marítima, eficiência, operacio-
nalidade de canais e acessibilidade portuária. Nível de gestão estratégica 
do tráfego pelos serviços de organização de tráfego e de gestão táctica do 
tráfego pelo Piloto e Comandante. Conhecimento completo de procedi-
mentos, regulamentos e requisitos de segurança regionais e locais. Repor-
te feito de acordo com requisitos regionais e locais. Relação do Piloto com 
o VTS, especial ênfase na minimização de ocorrência de situações perigo-
sas. 

Duração: — 4 Horas 

3. “BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT” – BRM para Pilotos 

• Enquadramento legal; 

• Percepção situacional; 

• Análise da cadeia de erro; 

• Factor humano; 

• Análise de casos práticos; 

• Processo de comunicação; 

• Efeitos do stress e fadiga; 

• Planeamento de viagem; 

• Tomada de decisão; 

• Oficial de quarto e as suas responsabilidades/sinergias com a equipa da ponte; 

• Situações de emergência (falha no governo, propulsão e ajudas à navegação); 

• Relações Comandante/Piloto. 
Duração: — 16 Horas 
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4. REGULAMENTOS 

• Obrigatoriedade da Pilotagem: a área de jurisdição, navios dispensados de Pilo-
tagem e certificados de isenção (PEC);  

• Regulamentos Locais (Normas, Editais, Avisos ao Navegantes, Regulamentos 
Portuários, Cargas Perigosas): Interpretação das normas, compreensão dos 
regulamentos portuários e de outros locais, regionais ou nacionais relevantes 
para a área de Pilotagem. 

• Deveres e Responsabilidades: Partilha da navegação do navio entre o Coman-
dante e o Piloto. Requisitos sobre rendição. Localização dos controlos na pon-
te. Explicação do trânsito do navio com a equipa da ponte. Avaliação dos 
padrões do navio pilotado e da tripulação. Troca de informações Comandante 
Piloto assegurando a manutenção de alto nível de comunicação e compreensão 
com a equipa da ponte. Pilot Card e Port Passage Plan. Reporte correcto dos 
defeitos e dos navios sub-standards ao Port State Control; 

• Regulamento Interno de Pilotagem; 

• Tarifários; 

• Conhecimento dos componentes, políticas e aplicação do Sistema de Gestão da 
Qualidade/Segurança; 

• Regras especiais portuárias. 
Duração: — 8 Horas 

5. LEGISLAÇÃO E CONVENÇÕES 

• Legislação nacional e internacional referente á Pilotagem; 

• Legislação que contempla a Responsabilidade Civil do Piloto; 

• Legislação aplicável às Administrações Portuárias;  

• Legislação aplicável à Autoridade Marítima; 

• Legislação aplicável ao IPTM; 

• Convenção das linhas de carga; 

• Convenção para a salvaguarda da vida humana no mar; 

• Convenção para evitar abalroamentos no mar; 

• Código IMO para a investigação de acidentes; 

• MARPOL. 
Duração: — 16 Horas 

6. SEGURANÇA PORTUÁRIA E PROTECÇÃO AMBIENTAL 

• Código ISPS; 

• Aplicação do Código na área portuária e suas implicações; 

• Actuação do Piloto em terra e a bordo; 
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• Responsabilidade do Piloto face à Protecção Ambiental; 

• Planos Combate à Poluição: Sistema de gestão de segurança portuária. Medi-
das de combate à poluição. Agências externas 

• Actuação do Piloto em situações de Poluição; 

• Actuação do Piloto em situação de emergência; 

• Operações de Busca e Salvamento; procedimentos regionais e locais do SAR, 
planos de resposta e emergência na área de Pilotagem; 

• Planos de emergência e segurança dos diferentes terminais. 
Duração: — 12 Horas 

7. SEGURANÇA E PROTECÇÃO DO PILOTO 

• Técnicas de embarque e desembarque em segurança, factores que afectam as 
condições do mar. Escolha da posição correcta para o embarque. Comunicação 
com outros navios. Manter segurança constante durante as operações com heli-
cóptero. Segurança pessoal do Piloto e da tripulação da lancha. Disposição 
sobre a escada e o bordo. Monitorização das condições na posição escolhida. 
Manter a segurança pessoal durante o embarque/aterragem. Manter a sota 
durante o embarque; 

• Técnicas de sobrevivência pessoal no mar (Curso avançado em sobrevivência);  

• Primeiros socorros em caso de emergência, incluindo tratamento de hipotermia 
e ressuscitação cárdio respiratória (Curso avançado de cuidados médicos); 

• Curso avançado de combate a incêndios. 

Duração: — 8 Horas 

8. INFORMAÇÃO GERAL / FUNÇÕES ESPECIAIS 

• Cooperação com outros serviços portuários: pessoal relevante envolvido numa 
operação de Pilotagem. Estabelecer comunicações na primeira oportunidade. 
Conhecimento do movimento portuário. Necessidade de informar outros inter-
venientes das alterações. Conhecimento e habilitação para coordenar informa-
ção relacionada com: operações portuárias (incluindo planos de contingência), 
gestão portuária, protecção portuária (Código ISPS), rebocadores, amarração, 
operações de esgoto e limpeza, entre outros serviços; 

• Instalações Portuárias: disponibilidade de inspecções ou vistorias, fornecedo-
res, instalações para reparação, recepção de lixos, bancas e outros serviços; 

• Conhecimento da envolvente a montante da área de Pilotagem. 
 Duração: — 4 Horas  
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9. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO INGLÊS (opcional). 

•••• Estabelecer e manter comunicação eficaz. Uso do Standard Marine Commu-
nications Phrases da IMO. 

Duração: — Variável 

Nota: A duração dos módulos é meramente orientativa pois dependerá da instituição 
que prestará a formação. 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Todos os Departamentos deverão ser possuidores de publicações técnicas necessárias 
à formação dos Pilotos. 

A assinatura de algumas publicações mensais, também se torna preponderante pois 
possibilita uma actualização contínua da componente teórica. 

CONCLUSÃO 

O plano de formação apresentado, apesar de algo ambicioso, parece-nos cobrir todas 
áreas necessárias ao desempenho da nossa função, garantindo e, inclusivamente, 
melhorando os níveis de segurança e eficiência que têm caracterizado a Pilotagem em 
Portugal. 

Ao esforço financeiro despendido pelas Administrações, irá corresponder a motiva-
ção e empenho dos Pilotos para absorver e utilizar os conhecimentos adquiridos. 
Para os futuros Pilotos, deverá ser efectuado um plano igualmente ambicioso não só 

cumprindo com os mínimos requeridos, mas de modo a que a formação inicial, permita 
aos mesmos iniciarem a seu desempenho num plano mais elevado, graças a um maior 
nível de conhecimentos adquiridos inicialmente. 

Outro plano de formação que não foi abordado, mas que nos parece da maior impor-
tância tem a ver com as tripulações das lanchas. 
Apesar de as AP’s possuírem tripulações devidamente certificadas, as mesmas não 

receberam formação específica para a função que desempenham, pelo que também 
deverá ser considera a formação contínua das tripulações das lanchas, sobretudo no 
que diz respeito, às técnicas de embarque e desembarque em segurança, primeiros 
socorros em caso de emergência, incluindo tratamento de hipotermia e ressuscitação 
cárdio respiratória, e resgate de náufrago.  
 
 

A Direcção 


