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REUNIÃO DOS PILOTOS DO SUL DA EUROPA – SEP
NA CORUNHA – 29 E 30 DE MARÇO –

Decorreu nos dias 29 e 30 de Março a 9ª Reunião dos Pilotos do Sul da Europa, este ano realizado em
Espanha, na cidade da Corunha.

Estas reuniões tiveram início em 1996 em Marselha, em que Portugal esteve representado, e tinha
como fim aglutinar os países latinos e a Grécia, cuja mentalidade e o modo de estar eram idênticos e,
sem crer criar clivagens no seio de EMPA, tinha como fim um debate mais alargado e profundo dos
problemas da Pilotagem, sobretudo no seio dos países presentes.

Naquela reunião estiveram presentes: — Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal.
Entretanto alargou-se o leque a todos os países mediterrâneos e nesta última reunião estiveram presen-

tes: Grécia, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Itália, França, Espanha e Portugal, a Turquia foi igualmente
convidada, mas não compareceu.

Em 1999 o país anfitrião do SEP foi Portugal, sendo a reunião realizada em Lisboa.
A reunião deste ano, como atrás foi dito, realizou-se na Corunha e contou com a presença de 8 países

mediterrâneos e ainda com a comparência dos Presidente da EMPA e da IMPA, Juha Tulimaa e Mike
Watson, respectivamente, e ainda com o Secretário-geral da EMPA, Chris Lefevere.

Na sessão de abertura estiveram presentes o Director da Autoridade Portuária da Catalunha e o Direc-
tor da Marinha Mercante Espanhola.

Ambos, nos seus discursos, por cortesia ou por convicção, salientaram a importância dos Serviços de
Pilotagem na manutenção e preservação da segurança do interface navio-porto bem como na sua protec-
ção e defesa, dado que, sendo o primeiro e o último a ter contacto com os navios quando estes chegam e
partem do porto, serão aqueles que estarão mais bem posicionados para alertar as autoridades competen-
tes de quaisquer anomalias ou não conformidades e que, com a sua experiência e capacidade, conduzi-
rão o navio em segurança.

 Tomou em seguida a palavra o Secretário-geral da EMPA, que fez o ponto da situação do estado da
Pilotagem na Europa.

A EMPA tem como principal objectivo, e nele se tem empenhado em defender, dentro dos parâme-
tros éticos, os interesses dos Pilotos nos seguintes fóruns europeus:

● Política dos portos Europeus – está prevista uma audição em Junho de 2007, provavelmente para o
lançamento de uma 3ª Directiva para os Serviços Portuários (PSD) e participando também no Comité
Económico e Social Europeu (EESC), tendo inclusive apresentado um documento em que expõe a posi-
ção da EMPA;

● Política Marítima Europeia – nesta área a EMPA está envolvida no transporte marítimo, no
desenvolvimento portuário, bem como na preservação ambiental.

● 3º Pacote de Segurança Marítima – envolvida nos seguintes projectos:
Requisitos para o Estado de Bandeira;
Sociedades de Classificação;
Controle pelo Estado do Porto;
Monitorização do Tráfego;
 Investigação de Acidentes;
Responsabilidade dos Transportadores e
Responsabilidade Civil dos Armadores.
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● Participação em projectos de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e de Tecnologia e Treino
(T&T) – no âmbito do R&D a EMPA apresentou recomendações bem como Programas de Pesquisa,
relacionados com a Pilotagem e em T&T:

Apresentou propostas sobre a análise de incidentes devido à introdução do AIS (Automatic
Indentification System);

Participação no MarNIS (Maritime Navigation and Information Services) e
Participação em estudos no âmbito da prevenção de acidentes.

● Representação na Comissão (EC) e no Parlamento (EP) Europeu, assim como na Agencia Europeia
para a Segurança Marítima (EMSA), entre outros.

No momento 2 desafios se põem aos Serviços de Pilotagem.
O primeiro compreende:
● Enfrentar a pressão dos armadores, dos carregadores e dos portos, que consideram a Pilotagem

como um estrangulamento para o Transporte Marítimo de Curta Distância (SSS), que irão pressionar
para que:

Seja alargada a introdução dos Certificados de Isenção de Pilotagem (PEC);
O inglês seja a língua falada por todos aqueles que transitem e operem no porto;

● Estar preparado para uma 3ª Directiva para os Serviços Portuários (PSD), que irá tentar mais uma
vez que:

O Serviço de Pilotagem seja liberalizado (bem como todos os serviços portuários);
A Pilotagem não seja obrigatória;
Haja competitividade no Serviço de Pilotagem e
Haja uma aproximação, caso a caso, ao Tratado de Roma

O segundo compreende:
● O treino e a educação:

O avanço tecnológico;
A inovação e
A prevenção dos acidentes

●A responsabilidade;
● A avaliação da qualidade;
● A imagem (“o som da segurança é o silêncio”)
● O crescimento, ou a escassez, do tráfego marítimo.
Da análise destes desafios que se põem aos Serviços de Pilotagem, constatamos que temos uma árdua

luta pela frente, para fazer ver aos políticos que a Pilotagem é o pilar principal da segurança marítimo-
portuária e, tal desafio só será vencido pela união de todos nós, com ética, dignidade e diálogo, quer a
nível nacional, bem como a nível internacional, já que a globalização é a chave mestra da economia
mundial.

Das restantes intervenções só mais uma nos mereceu especial relevo que foi a dedicada aos Padrões
Europeus para o Treino e Certificação (ETCS – European Training and Certification Standards) aplica-
do ao Serviço de Pilotagem.

 O ETCS é uma padronização pan-europeia para o treino, qualificação e certificação dos Pilotos.
Os padrões devem ser suficientes para que os Pilotos estejam aptos a desempenhar as suas funções com
segurança e eficiência.

É da responsabilidade da autoridade competente de cada estado membro a definição dos padrões de
treino e de certificação, a nível nacional, dos Pilotos.
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Este procedimentos divide-se em duas partes.
A Parte A, que contém as disposições que determinam os padrões para uma completa conformidade

com o ETCS e
A Parte B, que dispõe as linhas mestras e as recomendações que irão reger, de um modo uniforme, a

implementação do ETCS.
O ETCS teve a sua origem nos princípios pelos quais se regia a Pilotagem:

O empirismo (o aprender pelo fazer);
O profissionalismo;
Um decréscimo e uma estagnação na qualidade dos Serviços de Pilotagem

Pelo que éramos muitas vezes alvos de críticas por parte do sector marítimo-portuário.
A nova geração de Pilotos é muito mais proactiva do que a de há 25 anos atrás e, se a tal adicionarmos

o crescimento exponencial das novas tecnologias implementadas nos actuais navios bem como nos aces-
sos portuários, a receptividade dos actuais Pilotos, ao treino e à certificação, está muito mais aberta.

Deste modo, o ETCS começa por, numa primeira fase, por actualizar os conhecimentos em:
Teoria do navio;
Manobra do navio;
Marinharia;
Navegação;
Legislação marítima;
Segurança e ambiente e
Domínio da língua inglesa

Numa segunda por:
Conhecimento das componentes locais;
Manobrabilidade do navio, aplicada ao Piloto;
Regulamentos e informação geral

E finalmente, por um treino mais avançado:
Pilotagem de navios de grandes dimensões e de calados elevados;
Manuseamento da Unidade Portátil de Pilotagem (PPU- Portable Pilot Unit);
Operações em helicóptero e
Pilotagem assistida de terra (SBP – Shore Based Pilotage)

Devendo, contudo, haver uma formação continuada, a fim de manter uma actualização ininterrupta
sobre os novos navios e as novas tecnologias.

 Foi também debatido o problema, que surgem em alguns portos, em que é proibido fumar a bordo
dos navios, incluindo na ponte.

Nos portos ingleses, por exemplo, os navios são considerados como um local de trabalho e logo que
um navio entre em águas dum porto britânico, fica proibido o fumar a bordo!...

 O Secretário-geral do “Colégio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto” relatou a situação dos
Pilotos em Espanha.

Os nossos vizinhos contam neste momento com duas instituições convergentes no sector da Pilota-
gem:

— Um Colégio, que para nós é o equivalente a uma Ordem. Todos os Pilotos têm que nela estarem
inscritos, sendo suas atribuições:

Gerir o exercício da carreira de Piloto, certificando-os em conformidade com o ETCS;
Representar e defender a carreira e os interesses dos Pilotos;
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Colaborar com a Administração nos sectores da segurança marítima, prevenção da poluição e
na protecção dos navios e da área portuária;

Manter actualizado “O Código de Boas Práticas” e fazê-lo cumprir, as quais estão assentes em
3 pilares:

● O relacionamento entre Pilotos;
● O relacionamento com os empregados de outros serviços;
● O relacionamento entre instituições e
● O relacionamento interno com o Serviço de Pilotagem.

— Uma Federação que funciona como um Sindicato em que procura defender os interesses da classe,
a filiação é facultativa.

Para ser Piloto em Espanha é necessário:
Ter a carta de Capitão da Marinha Mercante, com pelo menos 2 anos no comando de navios de tone-

lagem superior a 1 000 TB e
Passar em 5 exames:

3 em Madrid, sobre: — conhecimentos gerais; convenções IMO; aspectos relacionados com a
navegação e conhecimentos de inglês.

 2 no porto onde abriu vaga e aonde vai concorrer, sobre: — conhecimentos gerais do porto e
manobras.

Normalmente são necessários entre 6 e 10 anos de Mar para concorrer a uma vaga de Piloto.
Sendo o júri constituído por 5 membros: — 2 da Administração Marítima; 1 da Autoridade Portuária e

2 do “Colégio”
Após ter passado em todos os exames, para começar a exercer a actividade de Piloto, terá de:

Estar autorizado pela Administração Marítima (o equivalente ao nosso IPTM);
Estar autorizado pela Administração Portuária (o equivalente às nossas APs);
Estar registado no “Colégio”.

 Foram ainda analisadas alterações a 4 artigos dos Estatutos da EMPA, sugeridos na reunião de
2006 em Antuérpia e que irão ser votadas na próxima reunião, este ano, em Bremen.

 Todos os países presentes fizeram um resumo da situação da Pilotagem nos seus países, que no
computo geral se pode considerar satisfatória.

Sendo de salientar que todos, à excepção de Portugal, eram privados.

 Após este encontro, ouvindo e debatendo tudo o que nele foi dito, bem como em outros encontros
de nível Europeu e Internacional somos a fazer uma análise SWOT do Serviço de Pilotagem, no vasto
âmbito da sua generalidade:
OPORTUNIDADES:

● Responder de um modo positivo à sensibilidade da sociedade civil no que concerne à protec-
ção, à segurança e às ameaças ao meio ambiente;

● Manter um forte relacionamento com as Autoridades;
●Colocarmo-nos na vanguarda dos avanços tecnológicos, tornando-nos pioneiros;
● Usarmos os médias como nosso impulsionador, alargando a nossa influência no sector maríti-

mo-portuário.
AMEAÇAS:

● Quebra dos candidatos, tal devido o decréscimo exponencial dos profissionais da Marinha
Mercante;
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● Desentendimentos internos que provocarão um decréscimo de credibiliade;
● Falta de coesão entre os Pilotos;
● Decrésmio de poder da Autoridade Marítimo-Portuária face à indústria;
● Proliferação dos Certificados de Isenção de Pilotagem (PEC);
● Pilotagem assistida de terra (SBP);
● Competição no Serviço de Pilotagem.

FORÇAS:
● Uma só voz a representar a comunidade de Pilotos nacional;
● A coesão interna;
● O conhecimento colectivo e a experiência partilhado por todos;
● Ter uma posição económica forte (no caso das instituições privadas);
● O reconhecimento nacional do nosso desempenho como um corpo técnico-profissional;
● Uma colaboração leal com outras Associações de Pilotos, incluindo a EMPA e a IMPA.

FRAQUEZAS:
● Dificuldade e alcançar um consenso em algumas circunstâncias;
● Dar prioridade ao interesse individual, em detrimento do colectivo;
● Atitudes conservadores que entravam a evolução;
● Uma sub-promoção da imagem interna e externa;
● Uma não harmonização dos procedimentos administrativos entre Departamentos de Pilotagem.

Após esta análise podemos delinear algumas prioridades:
Reforçar o treino dos Pilotos;
Promover a imagem externa (quer no âmbito social, quer no das Autoridades);
Harmonizar os procedimentos internos dos Departamentos;
Reforçar o plano financeiro (no caso dos privados);
 Implementar um Código de Boas Práticas;
Estudar as condições de trabalho a fim de reduzir o stress e a fadiga;
Promover um desenvolvimento profissional contínuo;

É tudo o que me é dado a relatar e a comentar.

A Corunha, 30 de Março de 2007

________________________
Daniel C. de Spínola Pitta


