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Introdução 
 
Mais uma vez a presença neste fórum de discussão e aprendizagem, se pautou por um elevado suces-
so e sensação de missão cumprida, por parte dos pilotos que tiveram oportunidade de se deslocar ao 
19th Congress of the International Maritime Pilot’s Association (IMPA). 
Ao nível dos conhecimentos tecnológicos, os mesmos chegam-nos não só através dos equipamentos 
colocados pela indústria à disposição dos pilotos, mas também através de procedimentos desenvolvi-
dos pelas organizações de pilotagem mais evoluídas, permitindo melhorar ainda mais o nível de ser-
viços prestados pela pilotagem em Portugal. 
Assim teremos de destacar as preocupações ambientais, e o contributo que os pilotos poderão ter para 
a redução da emissão de gases nocivos para a atmosfera, as preocupações relativas ao excesso de 
informação tecnológica à disposição dos pilotos, onde deverá ser feita uma filtragem do essencial e 
do supérfluo, que poderá conduzir a incidentes, assuntos relativos à segurança dos pilotos nas transfe-
rências para bordo, temas de carácter mais técnico, relacionamento dos pilotos com o Port State Con-
trol, bem como a modernização dos serviços de pilotagem. 
 
1º Dia  
 
1. Gala da Cerimónia de Abertura 
2. Abertura da Sessão pelo Vice-presidente Sénior 
3. Mensagem do Director Geral do Departamento Marítimo 
4. Mensagem de Abertura do Presidente Honorário da IMPA 
5. Mensagem do Presidente da IMPA 
Sessão de Trabalhos Relativa ao Tema “Portable Pilot Unit” 

a. Use of Portable Pilot Units 
b. Should We Regulate Portable Pilot Units-or Not? 
 
 

Sessão de Trabalhos Relativa ao Tema “Ambiente” 
 
a. ISO 14001 The Spanish Experience 
b. Ecology Program in Marseilles Pilot Station 
c. Development of Pilot Vessels  

 
 
1. Gala da Cerimónia de Abertura 
 
Como habitualmente consta da entoação do Hino Nacional e de espectáculos culturais. 
 



 

 

 
2. Abertura da Sessão pelo Vice-presidente Sénior 
 
Na ausência do presidente da IMPA Mike Watson devido a doença, a sessão foi aberta pelo Cte. 
Octávio Fragoso em sua representação. Foram expressos os habituais agradecimentos aos anfitriões 
bem como às 41 delegações presentes, tendo sido revelado o desejo de que a conferência fosse um 
meio de grande troca de experiências, debates e boas apresentações de modo a que a IMPA se conti-
nue a fortalecer. 
 
 
3.   Mensagem do Director Geral do Departamento Marítimo 
 
Mr. Preecha Phetwong apresentou mais um dos habituais discursos de circunstância nestas situações, 
com o agradecimento pela presença dos delegados e a demonstração do forte empenho do governo 
tailandês de que esta conferência fosse um sucesso, não só ao nível de trabalho como ao nível social. 
Também o governo tailandês entende como fundamental a presença dos seus delegados nas confe-
rências da IMPA o que sempre tem acontecido desde que a Tailândia faz parte desta organização. 
  
 
4. Mensagem de Abertura do Presidente Honorário da IMPA 
 
Foi lida pelo Cte. Manuel Nogueira, representante de Espanha na International Maritime Organiza-
tion (IMO) a mensagem de Sua Majestade o Rei Juan Carlos I de Espanha, Presidente Honorário da 
IMPA.  
A mensagem começou com uma breve resenha da importância da Tailândia, não só devido ao seu 
posicionamento estratégico tanto geográfico como económico. O porto de Banguecoque desde a sua 
abertura em 1951 está em constante evolução e tem um papel fundamental no eixo Ásia pacifico, 
bem como no que diz respeito à importância que este país dá à segurança, concretizado através da 
activa participação na IMO. 
Foi destacado o papel dos pilotos como importante elo da indústria do transporte marítimo, especial-
mente no que diz respeito á segurança e protecção do meio ambiente. A organização deste tipo de 
eventos permite a troca de experiências e o debate de temas técnicos de modo a melhorar o já elevado 
nível de resposta por parte dos pilotos.  
No seu documento, é por várias vezes referida a importância do piloto no negócio global do Ship-
ping, como parte integrante da cadeia do tráfego marítimo, visto serem um garante da segurança e 
protecção do meio marinho favorecendo especialmente as comunidades ribeirinhas. 
Foi também destacada a importância que a IMPA tem vindo a ter ao nível internacional, no que diz 
respeito ao reconhecimento das suas capacidades técnicas nos fóruns internacionais da indústria 
marítima. 
     
 
5. Mensagem do Presidente da IMPA 
 
Devido ao impedimento já mencionado a mesma foi lida pelo Secretário-geral da IMPA Nick Cutmo-
re. Na opinião do Presidente será fundamental antes de mais nada, nesta fase de grandes transforma-
ções, equacionar o que é a IMPA, o que deve fazer, e como deve alcançar os seus objectivos. A 
IMPA existe por causa dos seus associados, e é um meio para salvaguardar a pilotagem, através da 
expressão da opinião dos pilotos nos mais altos fóruns, e como meio de cooperação entre os diversos 
países pertencentes à organização. Aliás a importância da IMPA no que diz respeito aos conhecimen-
tos técnicos já é amplamente reconhecida, senão vejam-se as recentes declarações do Secretário-geral 
da IMO: 
“Pilots bring seagoing experience to the bureaucrats”, ou então no discurso de abertura do comité 



 

 

NAV 54 “This week, you will also begin work to enhance safety in pilot transfer arrangements, an 
issue which is of considerable concern to all in the maritime community.  Any measures you may 
devise to ensure, even enhance, the safety of pilots, whilst transferring to and from ships, will go a 
long way towards improving the overall safety of operations involving pilots at the start of, and after 
they have rendered, their valuable services while guiding, berthing and taking ships into and out of 
ports.  Ensuring the highest conditions of safety in the execution of their duties is the least we can do 
in recognising their significant contribution to the overall chain of shipping operations.”. 
 

 
 

Aspecto geral da conferência 
 
Mantém-se no entanto as pressões económicas relativas à pilotagem, pelo que deverão existir por 
parte dos pilotos argumentos para resistir às mesmas.  
No entanto nem tudo são más notícias, recentemente temos sido vistos de outra forma pela indústria. 
O último documento publicado sobre embarque e desembarque do piloto pela International Shipping 
Federation e pela International Chamber of Shiping são um exemplo disso. Após esta abordagem 
“rivais” de outros tempos como a Intertanko passaram agora a “aliados”. 
Toda esta representatividade implica custos financeiros, e para que a IMPA possa servir melhor os 
seus cerca de 8000 associados, será necessário um outro impulso financeiro.  
 
 
 Sessão “Portable Pilot Unit” 
 

a. Use of Portable Pilot Units – Dr. Lee Alexander 
 
Este iminente investigador e docente da Universidade de New Hampshire, veio-nos mostrar um estu-
do efectuado com a sua colaboração e recorrendo a um alargado grupo de organizações sobre qual 
seria o PPU ideal. 
O mesmo surgiu com uma decisão do Governo Federal do rio S. Lourenço no Canadá em melhorar a 
segurança na navegação, através do aumento da utilização de dispositivos relacionados com cartas 
electrónicas. 
Como meio de aumentar a eficiência e os recursos financeiros, foram feitas consultas a diversas 
organizações de topo por todo o mundo, utilizando os resultados das mesmas para escolher a ferra-
menta ideal para os pilotos do golfo de S. Lourenço. 
Como principal conclusão temos o facto de não existir um sistema capaz de cumprir com as necessi-
dades de todos os pilotos. Para uns poderá existir um aspecto mais preponderante do que para outros, 
por exemplo: No Frasier River (British Columbia) a maior preocupação é a alteração permanente dos 
fundos, pelo que o PPU deverá possibilitar a introdução constante de sondagens diárias efectuadas 



 

 

pela autoridade portuária;  
 

 
 
No Columbia River o problema agora prende-se com a necessidade de informação do tráfego, pelo 
que a representação da informação AIS dos navios é crucial;  
 

 
 
 
No porto de Halifax a maior preocupação prende-se com o airdraft a quando da passagem em duas 
pontes existentes. É utilizado um sistema DGPS montado na ponte para dar as alturas da mesma, com 
precisão da ordem dos centímetros, integrando modelos matemáticos para a previsão das marés e 
definição de dos níveis de água. 



 

 

 
 
Assim como outros portos apresentam outras necessidades.  
O PPU mais comum é constituído por um portátil recorrendo a software específico, orçando os pre-
ços entre os $3 500 USD e os $70 000 USD.  
Do estudo retiraram-se alguns elementos gerais importantes. O facto que já havíamos referido de que, 
não existe nenhuma opinião unânime sobre qual é o melhor PPU, nenhum destes sistemas cumprir 
com todas as necessidades, e ficou também bem explicito que os pilotos sabem qual a informação 
que necessitam, sabem como obtê-la e utilizá-la. O PPU é visto como uma ferramenta e não como um 
equipamento crítico sem o qual não se poderia executar determinada manobra  
O PPU é portanto uma ferramenta profissional e não um requerimento, por opção a maior parte dos 
pilotos já utilizam estes equipamentos, e uma parte marginal recusa-se a utilizá-los. Como norma de 
segurança poderemos estabelecer que nenhuma manobra deverá ser efectuada, que não efectuásse-
mos sem o recurso a estes equipamentos. 

 
 
b. Should We Regulate Portable Pilot Units-or Not?- Mike Rambaut 

 
O Secretário-geral do Comité International Rádio Maritime (CIRM), organização que representa nas 
diversas organizações os fabricantes de equipamentos marítimos electrónicos, permitindo por exem-
plo aos fabricantes de fazerem parte dos comités de standardização da IMO. 
Mais do que apresentação de soluções foram levantados alguns pontos que nos pareceram pertinen-
tes, sobre a falta de certificação destes equipamentos, não havendo garantias no entender do orador 
que os PPU’s cumprem com o que vem regulamentado na SOLAS Cap. V Reg. 15/17 e 18.  
Qualquer novo equipamento que suja para alcançar a certificação junto da IMO, submete-se a um 
processo moroso e penoso que poderá demorar 6 anos, desde o primeiro passo que é a identificação 
do novo produto até ao último a elaboração do draft. 
Em que situação se encontra o PPU? 
É portátil e como tal será que se aplica a reg. 17 ou não? 
É utilizado para navegação portanto a reg. 18 aplica-se? 
Por outro lado a IMO não se quer envolver em sistemas de pilotagem tal como expresso na resolução 
A960.”Noting …..with the systems of pilotage…..”. 
Sendo a pilotagem um garante da segurança será que estes equipamentos poderão ser construídos 
“artesanalmente”? Ou deverão ser construídos por empresas reconhecidas internacionalmente? Como 
serão resolvidas as questões em termos de responsabilidades nas situações de acidentes? O acidente 
que envolveu o “Cosco Busan” é um caso disso em que os Governos Federais pretendem agora regu-
lamentar a utilização destes equipamentos. 
A utilização dos mesmos tem vindo a crescer até porque são excelentes ferramentas à disposição dos 
pilotos, existindo pressões para regulamentar a sua utilização. No entanto também não nos podemos 
esquecer que a standardização, impede a inovação e limita a especificidade destes equipamentos. Não 



 

 

nos podemos esquecer que para diferentes portos existem diferentes necessidades. Embora estes 
sejam testados e comparados pelos pilotos antes da sua utilização, deverá ser garantida a qualidade 
do software e equipamento, pelo que se recomendaria que a IMPA criasse um código de boas práticas 
sobre os PPU’s nas suas diversas vertentes.  
 
 
Sessão “Ambiente” 
 
 

a. ISO 14001 The Spanish Experience – Jon Cobeaga 
 
Um dos Vice-presidentes da IMPA Jon Cobeaga, mostrou aqui, que também os pilotos são proactivos 
no que diz respeito à sua responsabilidade para com o meio ambiente. A apresentação consistiu da 
preocupação do Colégio de Práticos Espanhol em certificar todas as empresas de pilotagem espanho-
las.  
O aquecimento global é um facto inequívoco. Existem vários estudos onde se confirmam o aumento 
das temperaturas do ar e dos oceanos, provocando a redução dos glaciares e aumentando o nível 
médio do mar. 
Mais especificamente onze dos 12 últimos anos foram considerados os mais quentes desde 1850, a 
temperatura média global aumentou cerca de 0.74 °C durante os últimos 100 anos que culminaram 
em 2005 e o nível médio do mar aumentou.17cms, durante o século XX. 
Os modelos de projecção climatérica do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mos-
tram que a temperatura durante o século XXI irá aumentar entre 1.1 e 6.4 °C. O intervalo dos resulta-
dos depende dos diferentes cenários propostos e modelos utilizados. Mesmo que se conseguisse parar 
a emissão extra de gases que provoquem o efeito de estufa, o efeito destes vai-se repercutir em pelo 
menos um milénio até voltar a ser atingido o equilíbrio.  
O aumento na temperatura não só irá aumentar o nível médio do mar, como produz um aumento na 
intensidade dos fenómenos climatéricos com grandes períodos de secas e chuvas muito intensas, bem 
como alterações nas colheitas, rotas comerciais, recuo dos glaciares, extinção de espécies e apareci-
mento de novas doenças. 
Também a indústria marítima tem mostrado preocupações neste sentido. A IMO reuniu-se em Oslo 
no último mês de Junho no 1º Intercessional Meeting of IMO’s Working Group. Coube ao grupo de 
trabalho desenvolver bases técnicas para a criação de mecanismos para a redução da emissão destes 
gases, implicando a elaboração de um draft para colocar à aprovação pelo Comité de Protecção 
Marinha da IMO.  
A indústria como é sabido já tinha criado normas também neste sentido, aliás a própria APS já se 
encontra certificada nesta área embora, não se estenda à totalidade dos serviços. 
A norma ISO 14001, pode ser implementada em qualquer organização, e em quaisquer actividades 
das mesmas que possam causar desequilíbrios ambientais ou outros impactos, como ruído, pó, resí-
duos ou contaminantes, durante o processo de manufactura, bem como o desperdício de recursos 
durante o processo. Todas estas situações poderão ser evitadas recorrendo à implementação de um 
sistema de gestão ambiental.  
Como benefícios para além do óbvio ambiental, temos ainda a longo termo a redução dos custos de 
capital através da melhoria da gestão dos recursos, melhoria da imagem da empresas em termos 
comerciais, e perante a sociedade, revendo-se a mesma neste tipo de empresas o que poderá trazer 
vantagens consideráveis e ser um critério diferenciador.  
Os pilotos espanhóis através da sua associação desenvolveram um projecto denominado PILOTma-
nager, que integra a certificação de qualidade, prevenção de acidentes de trabalho, protecção (secu-
rity), VTS e certificação ambiental para todas as empresas de pilotagem espanholas. 
O objective principal é o desenvolvimento sustentado, ou seja, a defesa da protecção ambiental e pre-
venção da poluição, não perdendo de vista a necessidade socioeconómica.  
 



 

 

 

 
 

Abordagem do Colégio de práticos espanhola ao processo de certificação 

 

A abordagem feita pelo projecto PILOTmanager à norma ISO 14001 é consumada através da melho-
ria contínua do processo ambiental da companhia, através de uma política ambiental, aplicação da 
legislação, planeamento, implementação e operação, verificação e acções correctivas, revisão pela 
direcção, e recorrendo ao habitual círculo fechado.  
 

 
 
Numa empresa de pilotagem as emissões para a atmosfera são um facto, verificando-se o consumo de 
óleos e combustíveis, lâmpadas fluorescentes, baterias, toners, papeis, consumos energéticos, etc., 
que podem contaminar o ambiente e provocam uma redução nos recurso naturais, a contaminação em 
geral, e do mar em especial. 
As consequências resultantes da não aplicação do estabelecido num sistema de gestão ambiental, 
poderão resultar para além do problema ambiental global, da perda de mercado, a rejeição pela socie-
dade, perda de imagem, penalizações pecuniárias, impacto social negativo bem como danos à popu-
lação em geral. 
Por outro lado ao implementar um sistema deste tipo baseado no cumprimento da norma, implica 
uma redução na documentação e custos de implementação, sinergias mútuas, com melhorias na 
comunicação interna, melhoria da imagem externa e satisfação do dever cumprido para um mundo 
melhor. 
 
 
 
 
 



 

 

b. Ecology Program in Marseilles Pilot Station – Rodolph Striga 
 
O também Vice-presidente da IMPA apresentou aqui a experiência dos pilotos de Marselha no que 
diz respeito ao contributo dado por desta organização para um desenvolvimento sustentado. Apesar 
da Federação Francesa de Pilotos já ser certificada ISO 9001 ainda não o é ISO 14001, embora seja 
um objectivo a breve prazo, o que mostra que não é necessário ser certificado para se terem compor-
tamentos proactivos no que diz respeito à protecção ambiental. 
O serviço de pilotagem é baseado na utilização de lanchas de pilotos, carros e helicópteros que são 
grandes consumidores de energia fóssil. A área onde os nossos colegas exercem a sua actividade já é 
fortemente fustigada em termos ambientais, devido à existência de uma grande área industrial 
implantada na região, partindo dos pilotos a vontade de reduzir o impacto da sua actividade espe-
cialmente pelo facto de o Mediterrâneo ser uma área especial IMO. 
Também foi levado em conta o facto de ser um serviço público, e como tal provar à comunidade que 
os pilotos também estão empenhados, no objectivo global da melhoria ambiental. 
A responsabilidade perante a indústria também foi preponderante, pois pertencem ao programa 
nacional “Grenelle de l’Environnement”, como parceiros da Associação dos armadores e afretadores 
franceses. 
 

 
 
O desenvolvimento sustentável na pilotagem justifica-se assim, pela necessidade de transmissão às 
gerações futuras de uma herança positiva, contribuindo para antecipar o cumprimento futuro das quo-
tas de emissões, que, como é sabido, através da decisão dos G8 é de reduzir as emissões de CO2 para 
50% até 2050. 
Para tal houve necessidade de proceder a alterações consideráveis na organização. 
Em Marselha trabalhou-se em 3 eixos, a formação dos funcionários e pilotos no que diz respeito à 
norma, adaptação dos equipamentos aos novos requisitos e definir o aspecto ambiental como prioritá-
rio, para que em todas as decisões de gestão sobre os serviços prestados ou efectuados pela empresa, 
para que em cada investimento feito na empresa, o impacto ambiental do mesmo seja tomado em 
linha de conta. 
Estes objectivos são conseguidos através da formação que é feita a diferentes níveis. A ecologia não é 
natural, pelo que deverá ser incutida nas pessoas através da criação de um manual, onde as pessoas 
possam ler e aplicar às suas actividades. Durante a formação a que os pilotos e funcionários estão 
sujeitos anualmente, foram agora introduzidas as competências ambientais para que todos os anos 
cada qual saiba quais são as suas responsabilidades ambientais. 



 

 

É feito um acompanhamento ao nível dos serviços, sobre a boa utilização dos equipamentos, mate-
riais, e boas práticas ambientais. Só são utilizados fornecedores com certificação ambiental.  
Ao nível dos estaleiros pois são os próprios pilotos que os detêm, o piloto responsável pelas lanchas 
aplica nos projectos materiais que reduzam as emissões, tecnologias de construção inovadoras e pro-
cessos de redução de consumo de energia. 
Os resultados ambientais são incluídos nos relatórios de desempenho da Qualidade, em que três 
vezes por ano os pilotos são confrontados com as estatísticas ambientais, e resultados da aplicação da 
política ambiental, constituindo todos os pilotos parte integrante, são incluídos no processo para tor-
nar o mesmo ainda mais eficiente. 
Também o equipamento é adaptado. Anualmente são consumidas cerca de 500 T de gasóleo, existin-
do não só a necessidade de controlar esta despesa, mas também as suas consequências ambientais. 
Através da redução da velocidade das lanchas dos 25 para os 21,5 nós alcançam-se poupanças nos 
consumos na ordem dos 40 L hora. As lanchas depois de colocarem o piloto a bordo deverão regres-
sar a velocidade moderada caso o serviço não imponha maior velocidade, sendo a velocidade das 
mesmas controlada recorrendo ao AIS. 
Também nas estações está a ser renovado todo o equipamento que não é eficiente energeticamente. 
Recentemente a estação passou a ser auto-suficiente em termos energéticos estando o equipamento 
pago em 5 anos, havendo a partir de tal período uma receita na ordem dos 15 000€ ano através da 
venda de energia para a rede. 
No futuro, pretende-se ainda alterar o projecto das lanchas não só para redução de consumos como de 
emissões, inclusivamente o próprio modo como os serviços são prestados terão de ser alterados de 
modo a reduzir os tempos de viagem das lanchas. 
Por fim ao nível dos veículos, e uma vez que os que são utilizados já são do tipo ECO2 o que levou a 
uma poupança de cerca de 30% em combustível, pretende-se agora a utilização de viaturas eléctricas 
visto as mesmas poderem ser abastecidas na própria estação. 
Como se pode verificar as poupanças em termos económicos de imagem e ambientais são imediatas.  
 
 

c. Development of Pilot Vessels – Erik Van Dijk 
 
Mais uma vez os nossos colegas holandeses fizeram uma apresentação a mostrar o que de melhor se 
faz no mundo. Enquanto em Portugal tentamos comprar lanchas que mais se adequam ao serviço, na 
Holanda tal não chega têm de ser as melhores lanchas do mundo. Depois de já serem detentores das 
melhores lanchas, sentiram necessidade de renovar a frota pois as deles já estão “velhas” aproximan-
do-se dos 10 anos de serviço, existindo a necessidade de as lanchas serem amigas do ambiente. 
A apresentação foi feita pelo Presidente dos pilotos do Porto de Roterdão, o porquê desta necessida-
de, prende-se com os desenvolvimentos políticos e sociais a nível mundial em relação às alterações 
climáticas e à poluição. Temos a nível internacional programas da IMO TIER I, II, III, a nível euro-
peu a designação do mar do norte como área crítica pela UE e a nível nacional, a política proactiva 
das autoridades do porto de Roterdão e do ministério dos transportes. O que se pretende eliminar são 
as PM, os NOx, SOx, e CO2, tendo o Porto de Roterdão implementado as linhas orientadoras da 
IMO como objectivos, bem como tem o propósito de marcar o standard a nível europeu. 
Na concepção das novas lanchas procurou-se levar em conta a localização dos tanques de combustí-
vel, o design do casco, a interacção entre o casco, máquina e leme, os sistemas de protecção e a utili-
zação de materiais recicláveis. 
Optou-se pela utilização de propulsão diesel eléctrica, gestão de energia, utilização de energia de 
terra quando atracadas, utilização de combustíveis e lubrificantes limpos (baixo teor de enxofre). 
Para alcançar estes objectivos foram concebidas máquinas “limpas” cumprindo com o TIER II, insta-
lado um sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) e filtros PM (partículas e fuligem). 
A pilotagem holandesa procura desta forma ser proactiva na renovação da sua frota, marcando a dife-
rença e servindo de exemplo para as outras organizações de pilotagem, sendo esta tecnologia aplicada 
nas três novas lanchas. 



 

 

O retorno no investimento é enorme pois o valor do ambiente é inestimável, conseguindo-se reduzir 
com os sistemas mencionados as emissões (NOx, SOx, e PM) em 99%. 
 

 
Em termos de custos este investimento implica um aumento na ordem dos 0,4 a 0,5M€ por lancha, 
bem como um incremento de 5% em relação a um certificado de classe “normal”, motivados pelo 
“Passaporte Verde” (materiais recicláveis) e certificação de classe ambiental. 
 

 
 

Imagem do sistema SCR 
 
Como parâmetros críticos temos: a quantidade de enxofre no combustível a qualidade do mesmo, 
lubrificantes específicos, bem como o aumento considerável de espaço, o que obrigou a aumentar o 
comprimento em 2 metros para a instalação deste sistema. Aliás como poderemos ver na figura abai-
xo a dimensão é semelhante à da máquina propulsora 
 



 

 

 
 
No entanto o equipamento é de facto eficiente como podemos verificar: 
 

Emissões Sem SCR Com SCR 
PM 0,01gr/kWh 0,0002gr/kWh 
NOx 4,11gr/kWh 0,6gr/kWh 
CO 0,19gr/kWh 0,06gr/kWh 
CxHy 0,03gr/kWh 0,015gr/kWh 

 
Realidades totalmente diferentes, pois dificilmente, num futuro próximo em Portugal seria possível 
aumentarem os custos de aquisição de uma lancha em 50% para defesa do ambiente. 
 
 
 
2º Dia  
 
Sessão “Relações Externas ” 
 

a. IMO 
b. IALA e-Nav 
c. PIANC 

 
 

a. IMO – Nick Cutmore 
 

Uma das principais razões de existência da IMPA é a sua participação nas reuniões da IMO como 
organização não governamental, fazendo uso de todos os seus privilégios como tal, sendo aceite e 
reconhecida pelos restantes participantes. Aliás a IMPA fornece um apoio fundamental ao próprio 
secretariado da IMO. Isto porque o secretariado desempenha um papel essencial na organização, sen-
do constituído por um grupo eclético internacional com elevadas habilitações e especialidades, mas 
sem qualquer experiencia de mar, o que numa organização que se dedica a assuntos relacionados com 
o mar não deixa de ser curioso. 
A IMO funciona em intermináveis ciclos de trabalho baseados em Assembleias, Comités e Subcomi-
tés, apesar de parecer demasiadamente burocrático é necessário que assim seja, devido aos elevados 
níveis de responsabilidade desta organização e parafraseando o Almirante inglês Lord St. Vincent, 
“Nothing is achieved without order and discipline”. A IMO possui uma carga de trabalho colossal. 
A importância da IMPA tal como foi mencionado anteriormente é reconhecida pelas mais altas ins-



 

 

tâncias. A quando da entrega do “IMO Award for Bravery by a Seafarer”, o próprio Secretário-geral 
da IMO Almirante Mitropoulos, congratulou-se com o facto de a IMPA estar presente por 
‘…brought information not known to bureaucrats”, no entanto nem sempre a IMPA foi vista desta 
forma, mas o tempos estão a mudar. 
Para além do trabalho junto da IMO também são criadas relações com outras organizações não 
governamentais. Mais recentemente a IMPA tem reunido com o Inter-Industry Shipping Port Con-
tact Group (IISPCG). Este fórum reúne maioritariamente em Londres, e resultou dos problemas que 
têm vindo a ser criados à indústria pela revisão da resolução A485. O grupo é constituído entre outros 
por: ICS, INTERTANKO, SIGTTO, OCIMF, PIANC, IAPH, The Nautical Institute. A nossa partici-
pação activa tem vindo a aumentar o nosso perfil e credibilidade na indústria tendo sido este fórum 
utilizado para os problemas relativos à transferência dos pilotos.  
Por fim vão-se verificando benefícios claros pelo facto de a IMPA participar directa e indirectamente 
nestes fóruns, reflectindo-se na pilotagem em todo o mundo. Quer se goste ou não é da IMO que 
emana grande parte das normas e legislação que afecta a nossa actividade. A IMPA tem de estar pre-
sente para garantir que tem um papel na defesa da pilotagem. 
 
 

b. IALA e-Nav – Rodolph Striga 
 
Durante uma semana decorreu em Xangai a 4ª sessão IALA e-Nav. A destacar a apresen-
tação da Furuno do NAVNET3D, que é um sistema integrado que engloba num único moni-
tor toda a informação da ponte (AIS, Radar, Satélite, imagens 3D, cartas etc.) 
 

 
 
No entanto este sistema terá de ser utilizado com muito cuidado, pois necessita de tripula-
ções altamente treinadas de modo a que o excesso de informação, não venha a provocar a 
incorrecta interpretação da mesma. No entanto o fabricante informou que de momento este 
sistema só estava disponível para a náutica de recreio. Embora com limitações foi conside-
rado como uma aproximação possível ao S-Mode. 
O conceito de «single window» foi aceite como uma questão a ser abordada pelo E-Nav, tal 
como definida pela DG-TREN significando que a mesma informação só é enviada uma vez 
pelo operador, ficando depois o sistema “encarregue” de enviar a informação para os res-
tantes interessados. 
Foi ainda apresentado pelo Japanese National Maritime Research Institute, um projecto 
que visa evitar colisões recorrendo à utilização de 3 câmaras instaladas na ponte com 
sobreposição sobre o radar, dando a previsível área de colisão. 
 
 
 
 



 

 

c. PIANC – Don Cockrill 
 
Apesar de conhecida em Portugal o nosso colega inglês candidato a Vice-presidente, fez uma apre-
sentação geral da organização fundada em 1855 o Permanent International Association of Naviga-
tion, é uma organização a nível mundial, não politica, não lucrativa, de carácter técnico e científico 
com uma vasta participação desde privados, governos, corporações.  
O objectivo é promover a navegação no mar e nas águas interiores fomentando o progresso, através 
do desenvolvimento, planeamento, concepção, construção, melhoria, manutenção e operação nos 
portos, canais, e áreas costeiras para serem utilizados em países desenvolvidos ou em vias de desen-
volvimento. 
A IMPA colabora em dois grupos de trabalho dentro da Maritime Navigation Comission – MarCom, 
onde a diversidade de estudos é tão grande que contempla por exemplo, “Aplication of geo-textiles in 
waterfront protection”, “Post earthquake actions” ou “Guidelines for port construtions, related to 
bow-thrusters”. 
O grupo de trabalho com maior envolvimento da associação prende-se com a actualização do docu-
mento produzido em 1997 designado por “Approach Channels – A guide for Design”  
Este grupo reúne-se 2 a 3 vezes por ano, e é constituído por cerca de 30 participantes, maioritaria-
mente engenheiros de diversos ramos com reconhecimento nacional e internacional. No entanto o 
único utilizador dos canais é o nosso colega, ou seja sem a presença dele seria um documento total-
mente teórico. 
A função do representante da IMPA não passa unicamente por travar os devaneios dos entusiastas 
mais teóricos, mas também de contribuir com aspectos práticos para o documento, como locais ideais 
para embarque do piloto, por mar ou ar, métodos de navegação em águas restritas, entre outras, que 
depois deverão ser levadas em linha de conta na concepção dos canais de acesso. 
Outro dos grupos em que a IMPA está envolvida é o grupo 54 cujo trabalho se intitula “Use of 
Hydro/Meteo information for Port Acess and Operations”.  
 
 
Sessão “Segurança Individual dos Pilotos” 
 

a. IMPA Recommendations for instalment of Pilot Ladder Reel in Consideration of Pi-
lot’s Safe Access 

b. Marine Pilot Safety 
c. Safety Measures for Pilots During the Transport Embarkation from the Pilot Station to 

the Ship 
d. Pilot Safety in Thailand 
e. Embark and Disembarkment of Pilots  

 
 

a.  IMPA Recommendations for instalment of Pilot Ladder Reel in Consideration of Pi-
lot’s Safe Access – Yeong-Sig Choi 

 
O colega coreano candidato a Vice-Presidente trouxe aqui uma primeira abordagem daquilo que 
poderá vir ser uma recomendação da IMPA, para um problema que tanto nos afecta como seja a ins-
talação de combinados com a escada de piloto em bobine ou nos acessos pelo costado. 
Têm-se verificado com cada vez maior frequência a montagem das escadas de piloto em bobines 
especialmente nos navios de maior porte, LNG’s, tanques e contentores. Apesar de trazer grandes 
vantagens no que diz à protecção, rapidez, e facilidade em aparelhar a escada. Mas pelo facto de na 
maior parte das vezes estarem fixos no convés trazem problemas pois não permitem a correcta mon-
tagem do combinado. 
Os contentores e navios de passageiros muitas vezes têm este sistema instalado no interior do navio 
juntamente com as tomadas de bancas o que reduz consideravelmente o acesso. 



 

 

Não existe até à data qualquer regulamentação no que diz respeito à utilização destes sistemas. 
Como é sabido existem duas opções instalação no convés ou no interior do navio, podendo ainda 
neste caso ser divididas em 3 tipos: 
 

a) Fixa no interior em cima 
b) Fixa por baixo do pavimento 
c) Fixa no convés 

 
No que diz respeito às que são fixas no convés sem abertura no costado, se o tambor for fixo e não 
correr longitudinalmente poderá limitar-se a permitir o estabelecimento correcto do combinado em 
determinada posição, mas não acompanhando as diversas variações de calado. 
No caso de abertura no costado e fixa no interior, a mesma como é sabido traz-nos problemas cau-
sando obstruções como se pode ver pela imagem debaixo. 

 



 

 

Os sistemas que funcionam abaixo do convés também causam dificuldades, por falta de espaço no 
acesso e para que o piloto se possa movimentar no interior especialmente nos navios de menores 
dimensões.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O sistema fixo no convés com a abertura no costado é utilizado nos casos em que a abertura no cos-
tado, não foi concebida originalmente para o embarque do piloto mas sim como tomada para bancas. 
A escada por sair de uma altura muito grande não tem hipótese de ficar bem fixa ao costado e passa 
pela abertura limitando assim o acesso do piloto.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devido à forte expansão dos construtores coreanos responsáveis por cerca de 70% da construção dos 
navios de maiores dimensões, entendeu a associação de pilotos coreana desenvolver algumas reu-
niões técnicas com o objectivo de resolver esta situação, o que tem vindo a produzir ter bons resulta-
dos. 
Pretende-se com a recomendação que sejam observados os seguintes valores mínimos: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar de estas recomendações estarem de acordo com a ILO houve alguns pilotos que mostram que 
algumas das dimensões podiam não ser suficientes, ficando acordado ser este o documento base, sen-
do alterado em função das diversas sugestões das associações. 
Foi recomendada a eliminação dos sistemas fixos no convés com abertura no costado. 
Foi ainda colocada a situação que não estava contemplada da distância máxima e mínima entre 
varandins.   
 
 

b. Marine Pilot Safety – Alex Amos 
 
O colega Alex Amos da Australian Maritime Pilots Association (AMSA), veio apresentar um traba-
lho exaustivo sobre os problemas relativos ao embarque do piloto.  
Primeiro alerta, escadas ou combinados que não cumpram com os regulamentos podem causar-nos a 
morte ou lesões permanentes. Em 2006 morreram 6 colegas em acidentes relacionados com escadas 
de embarque, e em 2007 ainda não há elementos, não sendo conhecidos os dados relativos a inciden-
tes e lesões  
Existe muita regulamentação que nos protege, muitas das vezes não é cumprida, e nós também temos 
a tendência para facilitar não obrigando ao cumprimento dos regulamentos. 
A regulamentação aplicável é a o SOLAS Cap. V Reg. 23 - Pilot transfer arrangenments, Res IMO 
A.889 (21) – Recommendation on pilot tranfer arrangements e ISO 799 – Ships and marine technol-
ogy, pilot ladders. 
Os riscos poderão ser reduzidos se: os pilotos, tripulação e armadores, cumprirem com as recomen-
dações, se for utilizado o equipamento correcto e que o mesmo seja mantido em boas condições, trei-
no regular das tripulações no aparelhamento da escada e por fim deverá ser feito um registo e certifi-
cação, idêntico ao que é feito para o equipamento de carga e de amarração. 
As maiores falhas por parte dos navios prendem-se com equipamentos fora das especificações, sem 
manutenção, guardado em locais inapropriados, e a tripulação do navio não tem qualquer treino em 
aparelhar as escadas. 
Os maiores problemas estão relacionados com os combinados em que os relatos mais comuns pren-
dem-se com o facto da escada de portaló não estar fixa ao costado, a plataforma não estar horizontal 
nem adjacente à escada quebra-costas, e o facto de a escada de portaló não ter balaústres suficientes. 
A fixação da escada ao costado é um problema que nos afecta grandemente, recentemente os navios 
têm vindo equipados com olhais no costado embora muitas vezes a tripulação não os use. 



 

 

 
 
No entanto os navios de LNG, por terem bordos livre elevados têm apresentado sistemas alternativos, 
magnéticos e de vácuo. 
 

 
 
 
Como alguns exemplos de escadas mal colocadas temos: 

 
 



 

 

 
 
No entanto também existem problemas com as escadas quebra-costas em si, por falta de manutenção, 
ou até mesmo o facto de os próprios navios terem erros de projecto ou verdugos demasiadamente 
salientes que para além de causarem avarias nas lanchas podem por em risco o piloto e a tripulação 
da mesma. 
 
 

 



 

 

 
 
Em conclusão poderemos dizer que para desempenhar o seu trabalho os pilotos têm de recorrer à 
utilização de escadas de piloto, pelo que lhes assiste o direito de terem equipamento adequado para 
embarcar e desembarcar. Têm portanto os armadores a obrigação de fornecer os equipamentos ade-
quados, cumprir com os regulamentos e garantir que as tripulações estão devidamente preparadas. 
Cabe também aos pilotos assegurarem-se de que as escadas estão em condições, e só embarcarem 
nestas situações nunca facilitando. 
A IMPA continuar a desempenhar a sua actividade nesta área, que aliás nos últimos anos tem sido 
um dos seus cavalos de batalha.  
 
 

c. Safety Measures for Pilots During the Transport Embarkation from the Pilot Station to 
the Ship – Jose Segovia  

 
Um dos problemas das reuniões a nível mundial prende-se com o facto de tanto podermos encontrar 
organizações de topo, como organizações com dificuldades que para nós são dados adquiridos. 
O nosso colega peruano trouxe-nos aqui uma apresentação relacionada com o modo de operação das 
lanchas de pilotos, contendo coisas absolutamente inacreditáveis como a obrigatoriedade do mestre 
da lancha ter de cumprir com as COLREG, espantemo-nos... para se ser mestre só é preciso saber 
trabalhar com a lancha. 
Ou então o facto de a lancha ser construída para operar em condições de vento e mar escala 3 de 
Beaufort. 
Depois da descrição meticulosa da operação, vem o colega apelar à IMPA para que produza reco-
mendações quanto às normas para construção de lanchas de pilotos, bem como para obrigar as auto-
ridades governamentais a terem critérios mínimos para os requisitos das mesmas. Situação que não se 
verifica actualmente. 
Da parte da IMPA houve a resposta de que não poderia de modo nenhum obrigar os governos a regu-
lamentar a construção ou condições de operação das lanchas de pilotos. 
 
      

d. Pilot Safety in Thailand  – Saravut Sungkapreecha 
 
O outro dos problemas é a necessidade de existirem oradores do país anfitrião. A apresentação cons-
tou da evolução de um navio no porto industrial de Mabtaphut, pelo que a intervenção foi de interes-
se relativo. 
 



 

 

 
 
 
 

e. Embark and Disembarkment of Pilots – Fernando Adaime 
 
O colega dos pilotos do Uruguai fez aqui uma abordagem diferente às condições de embarque e 
desembarque que abordando aqui outros elementos que são essenciais no embarque e desembarque 
do piloto. 
Como áreas críticas foram identificadas a coordenação do ETA do navio e do pedido de piloto, meios 
de transporte mar, terra, e ar, condições meteorológicas favoráveis, comunicação entre o navio e a 
estação de pilotos, detentor dos meios de transporte, o meio de transporte como elemento crítico na 
segurança e o sistema operacional e os seus principais objectivos. 
No que diz respeito ao ETA hoje em dia não faz muito sentido, verificarem-se atrasos nesta hora, 
com o navio próximo e com tão grande panóplia de equipamento tecnológico. Atrasos superiores a 
uma hora, podem implicar a existência de outros navios sem piloto quando era suposto terem, 
entrando-se num ciclo vicioso que poderá trazer acidentes, para além de se criar uma sensação errada 
de falta de pilotos e necessidade por parte das autoridades de colocar novos pilotos no sistema. 
Os transportes também são um risco a que o piloto está sujeito e que nunca são valorizados, habi-
tualmente só consideramos os riscos relativos à actividade do piloto no navio. 
As condições meteorológicas também são fundamentais pois são elas que determinam as especifica-
ções das lanchas dos pilotos. Uma lancha para trabalhar continuamente debaixo de mau tempo cons-
tantemente tem características especiais que obrigam a um investimento muito superior, tendo um 
tempo operacional muito mais curto, logo afectando os custos da pilotagem.  
No que diz respeito à coordenação entre o navio e a estação de pilotos, deverá esta verificar se o 
navio vai realmente chegar a tempo e coordenar os meios para numa situação de manobras em 
sequencia ou em simultâneo, se darem as prioridades correctas evitando a criação de zonas caóticas, 
que facilmente são potenciadoras de acidentes. 
No que diz respeito à propriedade do transporte foram feitas considerações favoráveis à utilização de 
meios particulares pois são meios adequados e adaptados à actividade, permitindo assim a prestação 
de um serviço mais eficiente e seguro. 
Situação o que não se verifica em Portugal pois as administrações portuárias detém a pilotagem e as 
lanchas, mostrando-se estas adequadas á sua actividade (na maior parte dos casos), tendo havido um 
esforço em dotar as pilotagens de meios mais eficientes. 
Aliás em conclusão o orador apresentou a vantagem de as lanchas pertencerem aos pilotos, permitin-



 

 

do assim ter meios adequados e adaptados à actividade, permitindo assim a prestação de um serviço 
mais eficiente e seguro. 
 
 
3º Dia  
 
Sessão “Técnica” 
 

a. PSC Activities in Thailand 
b. The Development of VTMIS 
c. MPX Tahiti Island Pilots 
d. Master Pilot Exchange 
e. Joint Training in Panama Canal and Technical Cooperation Agreement Le Havre Pi-

lots & Belgium Pilots  
 
 

a. PSC Activities in Thailand – Pimook Prayoonphrom 
 
O representante do PSC, da Tailândia que pertence ao Tokyo MoU, começou por falar na importân-
cia da colaboração entre os pilotos e o PSC, visto sermos nós as primeiras pessoas a tomar contacto 
com o navio e identificar eventuais deficiências graves. Como é do conhecimento geral só é obrigató-
rio os estados efectuarem inspecções a cerca de 25% dos navios sendo mais ou menos aleatórios em 
função de um esquema de prioridades estabelecido em base de dados, o que poderá permitir a alguns 
navios com deficiências mais graves não serem inspeccionados. 
Em relação aos pilotos a maior preocupação das inspecções do PSC ligam-se com a Regra 23 Cap. V 
da SOLAS, em baixo podemos ver uma fotografia tirada recentemente pelo orador que seguramente 
não cumpre com esta regra. 
 

 
 
Também tem sido prestada uma especial atenção aos sistemas mecânicos que aparentemente prolife-
ram por aquelas paragens e aí a especial atenção recai sobre facto de, terem de ser aprovados, possuí-
rem um sistema manual em caso de falha de corrente, colocação de uma escada quebra-costas ao 
lado, e indicação do local onde vai ser arriado o pilot hoist.  
 



 

 

b. The Development of VTMIS – Raungsakdi Kalayanajati 
 
A necessidade de introdução de um sistema de Vessel Traffic Management and Information System 
(VTMIS) na Tailândia, surgiu com o objectivo a que o governo se propôs, de melhorar significativa-
mente as condições de segurança e eficiência ao nível marítimo, visto ser este o meio privilegiado 
para se efectuar o transporte, inserido na cadeia multimodal e fundamental para o sistema logístico 
nacional.  
As ameaças do terrorismo e a implementação do código ISPS, também vieram reforçar este objectivo 
do governo. 
Entendeu-se estabelecer o Vessel Traffic Control and Maritime Security Center (VTC MSC) no porto 
de Laem Chabang na parte NE do Golfo da Tailândia, com o objectivo de controlar monitorizar e 
melhorar o transporte marítimo, em todas as águas territoriais da Tailândia, bem como dotar todos os 
portos de um VTS, articulado com as diferentes agências de segurança marítima e protecção. 
Entendeu o Ministério do Transporte iniciar o processo recorrendo à AeroThai da qual o orador era 
Vice-presidente, visto esta empresa ter apresentado excelentes resultados ao nível da navegação 
aérea. Foi a líder do projecto em colaboração estreita com os membros do Ministério do Transporte, 
tendo sido aplicadas as técnicas de gestão e arquitectura utilizadas no tráfego aéreo, pretendendo-se 
assim obter as especificações técnicas óptimas para o sistema.  
O sistema contemplou na sua estrutura final a gestão, monitorização, planeamento, e estatísticas de 
tráfego, fiscalização, busca e salvamento e por fim a protecção. 
 

 
 
Na parte mais congestionada e onde poderá existir especial risco devido ao tráfego internacional e 
doméstico muito intenso, foram colocadas zonas limites para controlo e informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que diz respeito à pilotagem o VTMIS, é uma ferramenta essencial, visto ser um sistema integra-
do de troca de informação, permitindo a todas as partes interessadas gerir de modo eficiente o forne-
cimento dos seus serviços, com custos económicos e benefícios associados. 
Permite-se a partilha de informação relativa ao navio, ETA’s e ETD’s, planeamento da pilotagem, 
informação relativa à disponibilidade de pilotos, informação portuária, informação méteo e hidrográ-
fica, entre outras. 
As melhorias introduzidas com este sistema permitirão à Tailândia contribuir para o transporte marí-
timo na região do sudeste asiático, como canal de passagem para o comércio global. Por outro o ala-
do a utilização do sistema de bases de dados nacional e partilha com os países limítrofes, permitirão 
reforçar a segurança e protecção. 
 
 

c. MPX Tahiti Island Pilots – Olivier Amaru 
 
A temática da troca de informação entre o comandante e o piloto, foi aqui abordada na perspectiva 
das organizações de pequena dimensão e com certificação de qualidade, como são os pilotos do Tahi-
ti. 
Na melhor das hipóteses antes de chegar a porto, o comandante terá tido uma viagem de vários dias, 
com bom tempo, uma excelente tripulação, poucas comunicações etc., mas como sabemos a realidade 
normalmente é bem diferente, e assim ao chegar a porto o comandante via ter um mínimo de expecta-
tivas sobre a estadia e as pessoas com quem vai ter de se relacionar, cabendo a nós como pilotos 
como primeira pessoa que contacta fisicamente com o comandante preencher a totalidade das suas 
expectativas. 
O comandante espera do serviço de pilotagem um contacto por VHF antes da sua chegada, informa-
ções claras e precisas quando ao embarque, informação de tráfego, e a inexistência de atrasos no 
embarque do piloto. 
Depois de embarcado o piloto deverá dar todas as informações indispensáveis relativas ao porto, trá-
fego, cais, condições méteo, a manobra que vai efectuar actualizar a informação durante a navegação, 
e sobretudo garantir um trânsito nas águas restritas seguro e eficiente de modo a evitar papelada adi-
cional. Isto porque em muitas organizações os sistemas de qualidade são vistos como “mais papéis” 
mas na realidade podem é evitar a criação de papéis desnecessários devido a acidentes. 
Também é essencial que o piloto se mostre seguro, afável, capaz de estabelecer diálogo com o 
comandante comentar notícias e informa-lo dos usos e costumes do porto para que ele se sinta mais 
em casa. 
De modo a formalizar estes processos e satisfazer ao máximo as necessidades dos seus clientes, a 
pilotagem do Tahiti tem um sistema de qualidade que engloba 3 processos, Satisfação dos requisitos 
dos clientes e navios, embarque e desembarque do piloto e o acto de pilotagem. 
Existindo vários processos de controlo e de revisão que permitem monitorizar a evolução do processo 



 

 

garantindo que os níveis de qualidade são mantidos.  
No diz respeito ao Pilot Card esteve deverá cumprir com o ISM, encontrando-se hoje em dia prati-
camente standardizado, devendo ser lido e discutido exaustivamente. Em contrapartida caberá ao 
piloto entregar também o equivalente, mas agora em relação ao porto e à manobra.  
Para que esta troca de informação seja clara, foi contabilizado o tempo que demora e a distância per-
corrida pelo navio, tendo-se alterado a posição de embarque do piloto. 
Após quatro anos de implementação deste sistema poderemos concluir que mesmo para pequenas 
organizações deverão ser adoptados os seguintes procedimentos: 

• Curso de Bridge Ressource Management 

• Curso de manobra em situação de emergência  

• Registo de toda a informação trocada com a autoridade portuária 

• Acompanhamento contínuo do movimento de navios esperado 

• Mensagem de contacto VHF standard 

• Entrega de Planeamento da manobra 

• Standardização dos procedimentos de emergência 
 
As medidas tomadas permitiram trazer uma maior serenidade junto das tripulações, possibilitando 
uma melhoria na troca de informação, entre o que o comandante pode vir a esperar da manobra, e por 
parte do piloto no que diz respeito ao navio, conduzindo assim a uma melhoria na navegação do 
navio em águas restritas, reduzindo assim os acidentes e como tal os “papéis”. 
 
 

d. Master Pilot Exchange – Márcio Beber 
 
A troca de informação entre o comandante e o piloto no sentido geral significa respeito mútuo. Ape-
sar de parecer algo fácil a cumprir, a verdade é que nem sempre este respeito se alcança, motivado 
por diferenças culturais, económicas, fadiga, falta de comunicação a bordo bem como outros factores 
inerentes às tradições marítimas. 
O MPX toma uma importância crucial na troca de informação para que o piloto saiba com o que pode 
contar, ao efectuar a sua manobra em águas restritas, sendo fundamental que esta troca seja clara e 
produzida de forma correcta.  
São comuns os problemas relacionados com o MPX, como acontecerá em todo o mundo e todos os 
pilotos terão passado por esta situação, o piloto habitualmente tem pouco tempo para apertar a mão 
do comandante, adaptar-se à luz e se possível assinar o MPX com uma lanterna na cara. Se possível 
porque muitas vezes o navio vem posicionado de tal forma, as condições de tempo ou comunicações 
com VTS, impedem que a troca informações seja feita de um modo claro e correcto.  
Nesta situação o que é mais importante? a) Ter em atenção à segurança da navegação ou b) ser edu-
cado com o comandante e assinar o MPX. 
O equipamento electrónico nunca se irrita ou fica cansado, o AIS por exemplo nunca se queixa, mas 
no que diz respeito aos comandantes e pilotos esta situação já não se verifica pois sendo humanos 
têm, stress, irritam-se, têm cansaço, etc. 
Como referência da pressão a que os pilotos estão sujeitos citamos parte de um documento publicado 
em 2002 pela Autoridade Marítima Canadiana, que menciona claramente os problemas a que os 
marítimos estão sujeitos: 
 
“The improvements in maritime technology will privilege safety and somehow, the financial capital 
that have been invested on that technology. These are the economic rules that drive our world. On 
the other hand, improvements in the human behavior cannot be so clear cut. Pilotage is a state of art 
and for sure it also can be improved. We have standards, we have resolutions, we have good inten-



 

 

tions and we also have regulation authorities, so again,  all this,  should and could bring the job of 
pilots to a higher standard, which,  if this accomplished,  will only improve the efficiency and image 
of professionals working  in their state of art.”  
 
No Brasil verificaram-se casos em que os pilotos foram penalizados pela autoridade marítima pelo 
facto de não terem sido assinados os MPX’s. 
Em vários fóruns têm surgido queixas por parte dos comandantes por causa da falta de profissiona-
lismo dos pilotos, por não efectuarem uma correcta troca de informação com os comandantes. Poderá 
acontecer, e realmente esses casos poderão existir e deverão ser erradicados totalmente pois a pilota-
gem é uma actividade essencial no que diz respeito a eliminar acidentes. 
E do lado dos navios? Seguramente são muito maiores os casos em que a bordo existe falta de comu-
nicação, informação, treino, tripulações e navios sub-standard sem manutenção adequada, tripula-
ções de diferentes nacionalidades, dificuldade em expressarem-se em inglês, etc. 
Poderemos imaginar que a manobra de um navio como um casamento, e que comandante e piloto são 
marido e mulher e deverão ter respeito mútuo um pelo outro. O não cumprimento do contrato poderá 
provocar um acidente. Neste caso temos um divórcio forçado com todos os problemas a ele associa-
dos, perda de dinheiro e paz. 
A boa prática diz-nos que deverá ser feita a troca de toda a informação relevante antes do acto de 
pilotagem ter início. É nesta altura que podemos discutir todos os elementos de parte a parte, poden-
do encontrar soluções, e não esperar por chegar ao cais para resolver as situações problemáticas. 
Os comandantes devem informar sobre todos os elementos relativos ao navio e deverão ser informa-
dos de tudo o que irá ocorrer ou poderá ocorrer durante a manobra. 
Deveremos colocar-nos na posição dos comandantes e fazer um esforço extra para satisfazer as suas 
necessidades, ganhado assim logo de princípio a sua confiança mostrando-lhes o nosso profissiona-
lismo, cumprindo com os regulamentos nacionais e internacionais. 
Deverão ser tomadas todas as medidas para que a pilotagem não esteja sujeita às pressões económi-
cas, por exemplo, se os locais de embarque forem muito próximos alterá-los, e tantas outras medidas 
em que podemos ser pró-activos de modo a melhorar o nosso serviço através da satisfação do nosso 
cliente.  
 
 

e. Joint Training in Panama Canal and Technical Cooperation Agreement Le Havre Pilots 
& Belgium Pilots – Dirk Vaels 

 
Também internacionalmente os acordos de cooperação têm-se mostrado ferramentas essências para a 
melhoria do desempenho da pilotagem. Após o acordo assinado de que já demos conhecimento no 
relatório da anterior Conferência da IMPA em Cuba, entre os pilotos do Canal do Panamá e os cole-
gas belgas, têm havido reuniões regulares, manobras em situação real e em simuladores em ambos os 
países, visando o aumento da eficiência e segurança nas manobras a efectuar no novo Canal do 
Panamá a inaugurar em 2014. 
Também no que diz respeito aos pilotos do Le Havre e aos pilotos belgas, entenderam estabelecer um 
acordo de cooperação para desenvolver procedimentos e optimizar técnicas para as manobras dos 
ULCS da MSC de 388 m e 13 000 Teu’s que irão escalar Antuérpia e o Havre no final do ano. Estão 
a ser desenvolvidas técnicas em simulador, e no próximo dia 21 de Outubro haverá um encontro na 
cidade francesa, para a qual foram convidados outros pilotos que possam estar interessados na temá-
tica. 
   
 
Sessão “Modernização – O Factor Humano” 
 

a. Modernisation of Pilotage 
b. Cultural Changes and Hurdles 



 

 

c. The Role of the Accident Investigator in Modernising Pilotage 
 
 

a. Modernisation of Pilotage – Ravi Nijjer 
 
O orador detém um currículo vastíssimo na área da investigação e ensino, sendo responsável pela 
formação de diversos quadros desde a pilotagem à aviação, passando pelas próprias empresas.  
Começou por ser elencado o ambiente de trabalho a que o piloto está sujeito, como sejam o contínuo 
desenvolvimento e disponibilidade de novas tecnologias, com preços muito acessíveis, pelo que os 
equipamentos electrónicos se começam a massificar, e por outro lado uma pressão constante na redu-
ção dos custos, permitindo a entrada de navios de cada vez maiores dimensões, em infra-estruturas 
portuárias que não forma construídas de raiz para este tipo de navios mas que têm vindo a ser adapta-
das. A utilização de sistemas de gestão de segurança, a criminalização dos pilotos em algumas situa-
ções, a aplicação do ISPS à pilotagem, e uma tolerância nula por parte das populações em termos 
globais e das ribeirinhas em termos específicos, para com erro e os acidentes marítimos, também 
fazem parte da envolvente da nossa actuação. 
Antigamente na pilotagem era feita uma abordagem com o piloto como elemento central. Era alguém 
que era um profissional independente (o que vai contra os sistemas de gestão de segurança actuais), 
contratado para manobrar o navio, sendo-lhe retirada praticamente toda a responsabilidade civil bem 
como à sua entidade empregadora. O piloto nas áreas de pilotagem obrigatória era responsável pela 
navegação mas no que diz respeito à sua responsabilidade civil era visto como um conselheiro do 
comandante. 
Esta abordagem terminou em 1996 após o acidente do navio “Sea Empress” em Milford Haven, em 
que por causa da poluição causada entendeu-se penalizar o empregador do piloto. 
 
“The danger of oil pollution is so potentially devastating, and so far reaching and so costly to rectify 
that Parliament attaches a criminal penalty to breach of section 85 even where no lack of care or due 
diligence is shown…. 
Strict liability is imposed in the interests of protecting controlled waters from pollution.  
So although the Port Authority is fully entitled to rely strongly on its relative lack of culpability it 
cannot reasonably hope to escape a very substantial financial penalty when its commission of an 
offence against the section has such serious results. “ 
Mr Justice Alliot and Mr Justice Newman Court of Appeal 2000” 



 

 

 
 
 
No mais recente caso do COSCO BOSAN o piloto foi acusado dos seguintes crimes: 
 
“1. Clean Water Act – Negligent Discharge of a Pollutant 
The Pilot, did negligently cause the discharge of oil in such quantities as may be harmful from a ves-
sel, the M/V Cosco Busan, into and upon the navigable waters of the United States, 
without a permit. Specifically, on or about November 7, 2007, Dewithout Defendant, while piloting 
fendant, the M/V Cosco Busan Busan, caused approximately 58,000 gallons of heavy oil to be dis-
charged from the vessel into San Francisco Bay by acting in a negligent manner, that included the 
following: 
(a) failing to pilot a collision free course; 
(b) failing to adequately review with the Captain and crew of th(the e M/V VCosco Busan Cosco 
prior to departure the official navigational charts of the proposed course, the location of the use, San 
Francisco Bay aids to navigation, and the operation of the vessel's navigational 
equipment; 
(c) departing port in heavy fog and then failing to proceed at a(a safe speed during the voyage de-
spite limited visibility; 
(d) failing to use the vessel's radar while making the final approach to the Bay Bridge; 
(e) failing to use positional fixes during the voyage; and 
(f) failing to verify the vessel's position vis-à-vis other established and recognized aids to 
navigation throughout the voyage. 
All in violation of Title 33, United States Code, Sections 13 19All 19(c)(l)(A) and 1321(b)(3), a Class 
A misdemeanor. 
2. Migratory Bird Treaty Act  
The Pilot, without being permitted to do so by regulation as required by law, did take migratory 
birds, including at least one Brown Pelican, (Pelecanus occidentalis), Marbled Murrelet, (Brachy-
ramphus marmoratus), and Western Grebe, (Aechmophorus occidentalis).”  
All in violation of Title 16, United States Code, Sections 703 and 707(a), and Title 50, Code of Fed-
eral Regulations, Sections 21.1 1,20.71 and 20.72, a Class B misdemeanor.” 
 
A sentença ainda não foi proferida. 



 

 

Em relação ao acidente com o navio “OCCL Sydney” em Outubro de 2005 após colisão com uma 
embarcação de recreio o piloto foi acusado de: 
 

• Marine Pilot endangering of vessel (2) 
• Endangering vessel of crew (1) 
• Negligently endangering anyone on vessel (2) 
• Operating vessel at speed or manner dangerously (4) 
• Operate vessel carelessly (2) 

 
No total 11 acusações, tendo o julgamento tido lugar em 6 de Agosto de 2007 com a seguinte senten-
ça: 
 
“Melbourne pilot was given a criminal conviction and fined $AUD5,000 today after pleading guilty 
to one charge under the Marine Act of negligence, causing serious damage to a vessel or its cargo 
its’  cargo”- Lloyd’s List. 
 
Caso tivesse existido alguma morte, seguramente teria sido condenado por homicídio. 
Face a este panorama, existe a necessidade de os pilotos se modernizarem e passarem para uma abor-
dagem do tipo “sistema”. 
A utilização de um sistema para uma abordagem da segurança, já se encontra consagrado em diferen-
tes High Reliability Organizations (HRO’s), tal como a aviação ou empresas de geração de energia 
nuclear. Actuam em ambientes de elevado de risco onde os acidentes e as suas consequências não 
podem ser escondidos. 
Também na pilotagem as consequências dos nossos actos têm repercussões tão elevadas que não 
podem ser ocultadas pelo que este modelo se pode aplicar à pilotagem. 
Esta nova abordagem faz com que o piloto seja um gestor com responsabilidade partilhada de uma 
operação de alto risco. O reconhecimento desta situação implica que o factor humano é considerado 
como elemento essencial, implicando rigorosos padrões de selecção, treino em simuladores (físicos e 
informáticos), cursos de BRM, aplicação de nova tecnologia como a navegação por instrumentos, 
adopção de planeamentos de viagem e manobra, e investigação de acidentes, para além claro está do 
conhecimento local. 
Em conclusão isto implica que os pilotos terão de desenvolver e implementar sistemas de gestão de 
segurança transparentes, que incluam procedimentos operacionais de selecção e treino dos pilotos. 
 
 

b. Cultural Challenges and hurdles – Soo-Ryong Kim 
 
Como é sabido nas últimas décadas tem havido uma transferência do centro de gravidade do ship-
ping da europa para o sudeste asiático, especialmente com a entrada da China como player. 
Os pilotos desta região querem garantir que a nossa profissão acrescenta valor à indústria, contri-
buindo para o crescimento da região, e marcando posição como um elo vital da cadeia logística. 
Estando os pilotos coreanos dispostos a absorver conhecimentos de outras organizações, aprendendo 
com os erros, e introduzindo novos procedimentos fortalecendo actividade. 
O maior desafio que se lhes depara é a cultura – a cultura oriental. Mas estão conscientes que o prin-
cipal papel deles como pilotos é o de gestores de risco, sendo o factor humano a pedra basilar dos 
sistemas de gestão de risco. 
Na cultura oriental é difícil desafiar a autoridade. Pelo que muitas vezes perdem o rosto, o que não 
ajuda ao desenvolvimento de um ambiente de segurança. 
Este problema será resolvido com a participação em cursos de BRM, interiorizando os princípios 
relativos aos factores humanos. 
Seria essencial que esses cursos fossem feitos com colegas de outras culturas, de modo a que seja 
mais fácil lidar com os comandantes oriundos de outras nações, verificando-se deste modo um “cru-



 

 

zamento” de culturas.  
Os sistemas de gestão de segurança são outro aspecto fundamental. Como é sabido a maior probabi-
lidade se cometer um erro, prende-se com o erro provocado por um único indivíduo. O BRM tem a 
ver com o modo como o piloto integra a equipa da ponte, mas isto é só meio caminho para a solu-
ção. A outra metade da solução prende-se com a necessidade de existência de uma estrutura apro-
priada que assegure que os pilotos executam a sua função do modo mais seguro possível, através da 
utilização de um sistema de gestão de segurança. E aqui surgirá outro problema, os pilotos tendem a 
ser individualistas na sua actividade, pelo que será difícil a arranjar um modo único, e que sirva a 
todos, para que a actividade se desenvolva em segurança, especialmente nas organizações mais anti-
gas onde existirão inércias muito maiores à mudança. 
Com este sistema surgem procedimentos operacionais standard. E aqui surge o maior entrave é 
obvio que são feitos para a industria aeronáutica e são utilizados mas poderão ser adequados a utili-
zar nos navios? 
Existem demasiadas variáveis e na realidade não controlamos o navio totalmente ao contrário de um 
avião. Mas a verdade é que já existem sistemas tal como o utilizado pelos pilotos australianos e que 
têm excelentes resultados. 
O treino contínuo e a competência são fundamentais para garantir a evolução mantendo o nível de 
prestação elevado. Existem muitos cursos de simuladores e modelos destinados a pilotos e todas as 
organizações deveriam deter programas próprios adequados aos seus pilotos, tornando os mesmos 
transparentes garantindo que as autoridades os auditam, tendo assim provas de que os pilotos estão 
treinados ao mais alto nível de competência. 
Também as próprias organizações deverão assegurar-se que os cursos são os adequados e introdu-
zem melhorias, documentando todo o processo. 
O apoio dos colegas também é essencial, especialmente em situações em que ocorrerem erros. As 
consequências de um erro poderão ser desastrosas a nível pessoal. Como profissionais e que somos e 
como tal sujeitos a erro, não podemos deixar de apoiar os colegas, e garantir que a nossa empresa 
tem a estrutura adequada para os auxiliar. 
Ao desejarmos modernizar a actividade, não nos poderemos esquecer nunca do quadro legal em que 
nos encontramos, e que se encontra em mudança. 
Noutros tempos os pilotos estavam imunes à responsabilidade, e a das suas empresas era limitada 
para os actos de negligência. 
O enquadramento legal mudou como já referimos com o “Sea Empress”, em que a entidade empre-
gadora foi condenada a pagar uma indemnização. 
O recente acidente na Coreia do Sul entre o “Heibei Spirit” e uma barcaça da Samsung Heavy 
Industry, que provocou a fuga de 10 500 toneladas de crude para o mar, devido à colisão da barcaça 
com o navio após quebra do cabo de um dos rebocadores, causou uma enorme catástrofe ambiental 
bem como elevados custos económicos para o país. 
A Samsung Heavy Industries foi multada, e um dos comandantes dos rebocadores teve uma sentença 
de 3 anos de cadeia efectiva e o outro de um ano. 
Seria importante que as organizações internacionais e até junto da própria IMO garantissem a imuni-
dade ou na pior das hipóteses a limitação da responsabilidade do piloto. 
A pilotagem apesar de ser uma actividade antiga especialmente na Europa, num mundo moderno, 
obriga-nos a tomar medidas sérias de modo a garantir que a pilotagem continua a ter o seu papel 
preponderante no futuro. 
Sendo uma nação com pouca tradição na pilotagem, a Coreia deverá portanto aprender com as orga-
nizações europeias, americanas e australianas, mais antigas e mais evoluídas. 
Não deverá este problema, limitar-se apenas aos pilotos coreanos mas sim a todas as organizações da 
região. Existe no entanto uma diversidade muito grande de opiniões subsistindo inclusivamente 
organizações que não vem com bons olhos o desenvolvimento de sistemas de pilotagem ou de legis-
lação internacional. 
Estas diferenças poderão cavar ainda mais o fosso entre as organizações de topo e as orientais não 
contribuindo para a modernização da pilotagem. 



 

 

 
 

c. The Role of the Accident Investigator in Modernizing Pilotage – Michael Squires 
 
O líder do Grupo de investigação do Australian Transport Safety Bureau (ATSB), começou por refe-
renciar que devido ao seu passado as organizações de pilotagem por vezes não são muito pró-activas 
no que diz respeito à introdução de mudanças. 
A realidade no entanto é bem diferente com as constantes alterações e evoluções na industria do 
transporte marítimo, desempenhando o piloto um papel fundamental na gestão do risco, e tendo um 
investigador de acidentes um papel crucial na evolução dos pilotos. 
O papel do investigador consiste em perceber o que causou o acidente, para prevenir a ocorrência de 
eventuais acidentes no futuro, verificar se houve algum não cumprimento da legislação, estabelecer o 
nível de responsabilidade das partes envolvidas e avaliar as competências dos indivíduos ou organi-
zações tomando as medidas disciplinares necessárias. 
É reconhecida a importância das investigações como meio de perceber uma falha, compreendendo 
como o sistema pode ser ajustado de modo a minimizar ou eliminar futuras deficiências. Estas inves-
tigações seguem o princípio do “blame free” sendo o seu principal objectivo identificar os problemas 
e não provocar sanções administrativas ou criminais. 
A ATSB já adoptou o “Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety 
Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident” da IMO, garantindo que as investigações 
serão obrigatórias, em acidentes que envolvam mortes, perda de navio e danos graves ao ambiente 
envolvendo navios do tráfego internacional.  
Todas as investigações são confidenciais e mantém a protecção legal de toda a informação, permitin-
do depois a utilização dos casos para desenvolver novos projectos, visando eliminar ou reduzir as 
probabilidades de futuros acidentes. 
Tem existido uma estreita ligação entre a Australian Maritime Pilot’s Association (AMPA) e ATSB, 
sendo ministrados cursos relativos a acidentes, bem como troca de informação de outros desenvolvi-
mentos importantes na indústria. Está também envolvida na criação do Pilots Incident Management 
System (PIMS). 
 “A professional pilot is one who uses his superior skill to ensure that the situation never arises that 
would require him to use his superior skills” 
A ATSB crê que a identificação dos factores que poderão contribuir para um acidente, e a troca de 
experiencias através do treino e desenvolvimento profissional irá reduzir o risco de voltarem a ocor-
rer os mesmos acidentes com os mesmos factores que contribuíram para tal. 
A redução dos erros “individuais” é fundamental, daí a importância da participação dos pilotos nos 
cursos de BRM, de modo a conseguir que o piloto se reintegre ainda melhor na ponte. 
A identificação de um erro e a punição do seu autor, poderá satisfazer uma necessidade da comuni-
dade, mas não vai evitar a possibilidade de o mesmo erro ocorrer nas mesmas condições. A substitui-
ção de um indivíduo por outro vai fazer com que a probabilidade do erro ocorrer se mantenha porque 
ele vai entrar no mesmo sistema. A identificação dos erros latentes do sistema através de investiga-
ções sistemáticas, permite alterações constantes evitando a recorrência. A necessidade de melhoria 
das práticas actuais de BRM, tem sido identificada e faz parte dos cursos de treino avançado dos pilo-
tos. 
A adopção da abordagem relativa aos factores humanos implica uma nova maneira de pensar e a 
criação de uma nova cultura na pilotagem. Neste momento os pilotos australianos já chegaram a este 
ponto e são líderes a nível mundial. 
As áreas de interesse mais recentes passam agora pela criação de politicas de utilização dos telemó-
veis, sistemas de VTS e a interacção entre pilotos/portos e os certificados de isenção dos comandan-
tes, visto terem ocorrido alguns acidentes recentemente.  
 
 

 



 

 

E-Navigation, ECDIS and PPUs: Challenges and Opportunities – Lee Alexander 
 
Apesar de não constar da programação oficial, o Dr. Lee Alexander disponibilizou-se a fazer uma 
apresentação sobre E-Navigation e aquilo que serão as cartas electrónicas do futuro, deixando bastan-
te gente boquiaberta devido ao avançado estado de evolução das mesmas. 
Os objectivos e benefícios iniciais da e-Nav (em que o “e”, embora originalmente fosse electronic » 
ou enhance, definição da IMO, hoje de acordo com o orador poderá ser essential, efficient, exceptio-
nal “everything”), prendiam-se coma segurança da navegação, eficiência do transporte, protecção do 
ambiente marinho e segurança portuária/costeira. Para tal recorremos a uma panóplia de equipamen-
tos tais como: AIS, Radar/ARPA, ECDIS, GNSS, ECDIS, LRIT, Aton, VTS, MIOS, MEH, PPU 
entre outros. 
Na sua visão original pretendia-se a visualização em tempo real da posição, aumento na funcionali-
dade, integração de outra informação de navegação, melhoraria dos planeamentos de viagem e moni-
torização dos mesmos, terminando com as cartas de papel.  
No entanto a realidade é diferente, os elementos são estáticos, não se utilizam totalmente os dados 
hidrográficos, só tem duas dimensões e não integra a quarta dimensão - o tempo. 
Com o Integrated Navigation System (INS), concebido de forma altamente teórica como podemos 
observar pela imagem, é difícil perceber a qual dos elementos devemos dar maior atenção, pois é 
tanta a informação centrada que dificilmente se conseguira fazer uma filtragem daquilo que realmen-
te interessa ao operador, embora em determinada parte do seu trabalho o piloto irá necessitar desta 
informação a dificuldade é definir qual a melhor a ser-lhe prestada. 
 
  

 
 
Os Marine Information Overlays (MIO’s), não são mais do que informações relacionadas com as 
cartas e com a navegação, que complementam a informação mínima requerida pela IMO nos ECDIS, 
existindo dois tipos, os estáticos e os dinâmicos,  
Os estáticos, com informação batimétrica, classificação do fundo, arqueológica ou relativa a habitats 
críticos. 
Nos dinâmicos temos, informação relativa a marés (Previsão, e em tempo real), atlas de corrente 
(velocidade, direcção, hora), Meteorológica, Vento (direcção e força), oceanográfica ( altura da ondu-
lação, direcção salinidade, temperatura) ou mamíferos marinhos. 
 



 

 

 

 
 
 
As preocupações com o meio ambiente são gritantes, na página acima poderemos ver uma represen-
tação de um overlay, que pretende criar canais de protecção ao Mesoamerican Barrier Reef System 
(EUA, Belize, Guatemala e Honduras), existindo a intenção de estender este projecto a Cuba (Arqui-
pélago Sabana-Camaguey) e ao Great Barrier Reef na Austrália. 
Também os Sailing Directions (Pilot’s ou Roteiros) vão passar a ser apresentados de modo mais 
dinâmico com vídeos, fotografias e vista tridimensional.  
No que diz respeito aos Atlas de Correntes, os mesmos passarão a ser sobrepostos na carta e vão estar 
em constante alteração, permitindo ao navegador saber a que efeito de corrente está a sofrer e aquele 
a que estará exposto à medida que for evoluindo. 
 

 
 
 
Também poderá ser apresentada de forma dinâmica a altura da maré: 
 



 

 

 
 
Os AtoN, resultam do Aids-to-navigation Information Service (e-ANSI), e têm aplicações variadís-
simas. 
O movimento das baleias é uma das situações em são utilizados, visto condicionar a navegação dos 
navios nas costas dos Estados Unidos. Possui uma estrutura absolutamente impressionante para pro-
teger estes mamíferos, visto o tráfego marítimo que navega ao longo deste país passar por uma zona 
de reserva. 
 

 
 
 
Assim estabeleceu-se um sistema de protecção através de avisos para o navio via AIS binário. 
 



 

 

 
 
 
Ou então a criação de bóias virtuais de modo a definir áreas que permitam a passagem do navio. O 
exemplo dado foi o da linha de alta tensão Chalmette no rio Mississipi , em que os navios passam  
com airdraft restrito. Neste local verifica-se a variação da altura disponível não só motivada pela 
variação da maré como também pela própria dilatação e contracção dos cabos. De modo a facilitar a 
navegação são definidos canais de passagem recorrendo a bóias virtuais que estão em permanente 
variação em função das variáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situação de passagem mais restrita numa situação de preia-mar e/ou maior flexão da linha 
 
 
 
A nova geração de ECDIS, usa as funções existentes actualmente, explorando no entanto métodos 
que permitam combinar a melhor informação disponível para determinada área, os fundos aparecerão 
num a perspectiva tridimensional com o navio a “navegar” na superfície e serão capazes de incorpo-
rar o tempo. 
 



 

 

 
 
O orador colabora num projecto que visa a criação de novas cartas, cujo objectivo não é o de substi-
tuir as cartas de papel, mas que permitam ao utilizador ter uma novo sistema de suporte de decisão. 
  

 
 
No que diz respeito às implicações da e-Navigation para os pilotos, é óbvio temos de nos manter 
actualizados, pelo que é fundamental a presença neste e noutros fóruns, caso contrário será impossí-
vel, face à evolução permanente e à nossa falta de conhecimento no assunto. A verdade é que esta 
tecnologia está em marcha, e existem cada vez mais interessados em desenvolve-la, será fundamen-



 

 

tal, apesar de muitas vezes sermos avessos à mudança, em vez de dos nos opormos ou ignorarmos, 
devemos participar activamente de modo a que este também seja um recurso que nos auxilie.  
O objectivo da e-Navigation deverá ser fornecer melhor informação, e não mais informação, que 
depois poderá ter utilidade reduzida. 
 
Sessões Fechadas 
 
Ao contrário do que ocorreu na última conferência da IMPA, ocorreram diferentes sessões fechadas 
com uma grande diversidade de temas, tendo como principal a questão da competição. 
 

• Strategic Planning – Foi feito um update dos principais objectivos: gerar receitas suficientes, 
manter as quotas num nível aceitável, manter o papel da IMPA como representante dos pilo-
tos, encorajar as associações a fazerem-se representar na IMO, aumentar o número de mem-
bros, reforçar as relações com os governos, associações regionais de pilotos, indústria maríti-
ma e organizações marítimas, participação nos eventos marítimos e monitorizar constante-
mente o plano estratégico. O planeamento estratégico poderá ser consultado na sua totalidade 
no site da IMPA.  

  
• Membership – Não existiam regras claras formais para os passos a serem tomados pelo 

Secretário-geral, bem como o procedimento era demasiadamente moroso, tendo sido apresen-
tada proposta da direcção para as novas candidaturas. 

 
• Competition – Surgiram intervenções da Turquia, Brasil, Dinamarca, Austrália, Argentina e 

Holanda. A situação mantém-se em relação aos anteriores relatórios não existindo qualquer 
evolução. A destacar a intervenção da Austrália em que a AMPA se envolveu numa batalha 
legal com autoridade marítima, após estes terem levado um piloto a tribunal e impedindo que 
ele desempenhasse as suas funções. As repercussões foram tão más e a batalha legal estendeu-
se por mais de 10 anos, e levando a que se aproveita-se esta situação para eliminar a competi-
ção passando agora a AMSA a Instituto e regulando toda a actividade da pilotagem. Os recur-
sos financeiros gastos foram enormes mas compensaram. Não existem quaisquer elementos 
que confirmem que existem mais ou menos acidentes antes e depois da competição. Foi pedi-
do à IMPA para efectuar um levantamento estatístico dos acidentes em locais com competi-
ção. 

 
• Pilot Associations and their Relationship to Governement – As intervenções vieram do Bra-

sil, França e Canadá. Do Brasil e França surgiram apenas, as relações boas, que as associa-
ções têm com os governos e nos projectos em que estão envolvidos. Do Canadá veio a apre-
sentação mais impressionante em que existem colegas vocacionados só para esta actividade, 
pagando a grupos de lobby contratados para desenvolver a sua actividade junto do governo, 
não só para defenderem a posição dos pilotos, como também para relatar com são as acções 
que o governo está para tomar. 

 
• Report on Accounts – Embora nas diferentes mensagens se da estrutura da IMPA fosse men-

cionada constantemente a questão financeira, pensou-se que iria existir um aumento conside-
rável das quotas mas tal não se veio a verificar. Apesar de os custos terem vindo a aumentar a 
verdade é que as quotas também aumentaram permitindo manter as contas equilibradas. 

 
• Election of 3 Vice-Presidents – Tendo terminado o seu mandato Jon Cobeaga (Espanha), Bok 

Lee (Coreia do Sul) e Steve Pelicanos (Austrália), houve necessidade de se proceder à reelei-
ção. Recandidataram-se o colega espanhol e australiano, e como novas candidaturas surgiram 
Don Cockril (UK), Joo Ryon Kim (Coreia do Sul), Roberto Maggi (Itália), Simon Pettelier 
(Canadá) e Stig Thomson (Dinamarca). Eleitos os colegas australiano, dinamarquês e cana-



 

 

diano. 
 

• Resolutions – Foi aprovada a elaboração de uma resolução com a designação de “Pilots and 
Protection of the Environement”.    

  
 
Conclusão 

   
Esta conferência permitiu-nos estreitar os nossos contactos e ofereceu um vasto leque de temas de 
debate de grande importância a que só poderemos aceder através dos contactos com estes fóruns. 
Os acordos de cooperação são um excelente modo de divulgação dos portos no exterior, visto que nas 
organizações de maiores dimensões os mesmos são vastamente publicitados 
No que diz respeito à sessão ambiental podemos verificar que apesar de alguns portos já se encontra-
rem certificados na área do ambiente, a pilotagem seguindo o exemplo dos nossos colegas ainda 
poderá contribuir um pouco mais.  
Numa altura em que alguns portos se encontram em fase de aquisição de um PPU, a sessão relativa a 
este tema veio confirmar a nossa opinião sobre o assunto, apesar de ser um excelente meio para 
aumentar a segurança e eficiência, é mais uma ferramenta à nossa disposição, e não um equipamento 
crítico sem o qual não se poderia executar determinada manobra.  
No que diz respeito à e-Navigation, estamos a anos-luz do que se passa, e a realidade está aí pelo que 
é fundamental actualizar os nossos conhecimentos, neste momento a maior parte dos pilotos nem 
sequer tem certificação ECDIS, quanto mais conhecimentos nas novas tecnologias nesta área.   
No que diz respeito às questões técnicas são um problema global e que tanto nos afectam, nomeada-
mente as questões relativas ao embarque e desembarque dos pilotos, com navios de bordos livres 
elevados, portas de embarque no costado, verdugos salientes etc., seria importante a participação 
activa do IPTM (ou inclusivamente incluindo pilotos tal como fazem outros países) nas reuniões da 
IMO. 
A modernização da pilotagem é fundamental especialmente com os problemas do enquadramento 
legal, em que os mais atentos podem verificar a vastidão desta área e a proliferação de diversos 
diplomas que contemplam um só assunto, ou diplomas que abordando um assunto, como por exem-
plo o DL 384/99, de 23 de Setembro – Tripulação do Navio e Acontecimentos de Mar tem pelo 
“meio” a responsabilidade do piloto, quando existe um diploma que regula o Serviço Público de Pilo-
tagem. Numa altura em que se encontra eminente a publicação da nova “lei dos portos” esperamos 
um melhor enquadramento e teremos de nos adaptar a ele.  
Melhor ainda será desenvolver um programa de formação, fazendo com que possamos aumentar as 
nossas capacidades, e tomar contacto com outras realidades evitando assim a necessidade de tomar 
contacto com os aspectos legais, que tanto nos poderão prejudicar a nós enquanto indivíduos e aos 
próprios portos enquanto entidades empregadoras. 
Também deverão ser mantidas as deslocações aos fóruns da EMPA e IMPA no mínimo, pois não há 
dúvida que são o melhor modo de nos mantermos actualizados em termos de conhecimentos, permi-
tindo que a pilotagem mantenha os elevados níveis de eficiência. 
 
 
 


