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39 º Congresso da EMPA 

 

SOPOT 
2005 

 
1 de Junho a 3 de Junho 

 
RELATÓRIO PRELIMINAR 

 
 

No sentido de disponibilizar o mais rapidamente possível as informações 
relevantes obtidas na Polónia, surge esta edição preliminar. Quando houver 
acesso a toda a informação, que se espera chegue em breve, a versão final 
deste relatório será executada. 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 
 Estiveram presentes, no 39º General Meeting da EMPA, pela 
Apibarra João Santos, pela APDL Basílio Lopes e João Teles, pela  
APL Francisco Marques e Rui Barata, pela APSS Manuel Pedreiro, 
pela APS João Carvalho e João Gravato e pela EPIBAL Mário 
Pereira e José Dias. Também o Sr. Pitta e sua esposa D. Gabriela. 
 
 

 
 
 
 22 dos 23 países estiveram presentes bem como 
representantes da IMPA e dos pilotos canadianos e americanos. 

Foram recordados os falecidos Gianfranco Gasperini e Hein 
Mehrkens, presidentes, respectivamente da EMPA e IMPA. 
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Aprovação dos novos Regulamentos Internos - EMPA 
 
EMPAvzwINTERNALRULES 
 

Notar que esta alteração foi necessária para entrar no projecto 
Marnis. Na nova nomenclatura fica: Associate members para as 
associações dos países e Effective member para os delegados 
dessa associação. 
 
Eleições - EMPA 
 
Eleitos 
 
Presidente : Capt. Juha TULIMAA, nomeado pela Finnish Maritime 
Pilots’ Association. 
 
Secretario  Geral : Capt. Chris LEFEVERE, nomeado pela Belgian 
River Pilots ;  
 
Vice Presidentes/Directores: 
Capt. Dieter BLÖCHL, nomeado pela German Maritime Pilots’ 
Association - Bundeslotsenkammer ; 
Capt. Themistokles DASKALAKIS, nomeado pela Panhellenic 
Maritime Pilots’ Association ; 
Capt. Francisco MOSQUERA, nomeado pela Spanish Maritime 
Pilots’ Association – Federacion de Practicos de Puerto de Espana  
 
Não foram eleitos: 
 
Capt. Stein Inge DAHN, nomeado pela Norwegian Maritime Pilots’ 
Association – Norsk Losforbund ; 
Capt. Rein van GOOSWILLIGEN, nomeado pela Dutch Maritime 
Pilots’ Association – NLC ; 
Capt. Giovanni LETTICH nomeado pela Italian Maritime Pilots’ 
Association - Fedepiloti ; 
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A maneira como Harry Tabak resignou levantou muitas 

dúvidas a toda a assembleia. Recorde-se que era muito 
considerado, pelo seu valor técnico, dinamismo e lucidez. A ISPO,  
o ETCS e a entrada da EMPA no projecto Marnis foram assuntos 
nos quais imprimiu a sua superior intervenção. O modo cinzento e 
brusco como tudo aconteceu foi muitas vezes questionado e, depois 
de alguma pressão, o Presidente dos pilotos holandeses, Rein van 
Gooswilligen, afirmou laconicamente que “os interesses de um todo 
não podem ser condicionados por um único”. 

 
Seja como for, existe amargura por tal perda, que, 

aparentemente, teve efeitos internos na EMPA pela não eleição do 
Rein para Director, restando saber-se se outro tipo de consequência 
advirá, nomeadamente no que diz respeito ao projecto Marnis, 
gerido pela Associação Holandesa e à confiança interna mutua. 
 
 
CSM / site da EMPA 
 

A área privada do site foi alterada. Chama-se CMS – Content 
Management System e é de registo fácil. Quem se regista, só 
pilotos, tem ao dispor, informações, dados, downloads, forúns, ou 
seja a possibilidade de retirar a informação desejada, mas também 
de contribuir com trabalhos e partilhar opiniões. Espera-se a 
aderência de todos para atingir os objectivos pretendidos. 
 
 
 
DIRECTIVA EUPP-II 
 

A nova directiva tem os mesmos objectivos que a 
anteriormente recusada. No entanto a conjuntura é diferente: há 
novos países, novo parlamento e nova comissão. 

Auto-prestação nas operações com carga, obrigatoriedade 
dos licenciamentos e redução da sua duração são os detalhes 
inovadores (Vide II Conferência da Apibarra em Setúbal). 
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A posição da EMPA é de retirar a pilotagem da directiva. Mas 

reconhece-se que a situação tem final imprevisível e que é 
importante ter um plano de contingência, onde se evite a 
competição na pilotagem. É dada importância ao contacto com as 
autoridades nacionais com capacidade de intervenção no processo, 
como estratégia preventiva. 

Dados de interesse sobre a directiva e sobre a Comité dos 
Transportes e do Turismo 
 
Vice-presidente do Comité: Luís Queiró (PPopularEu/DemocratEu) 
Membro da Comité: Emanuel Fernandes (Grupo Socialista) 
Comparação entre as directivas 
Documento de trabalho  
Posição da EMPA 
Posição da ECSA 
Posição da ESPO 
Posição Consultor 
Programa da última reunião, a 14 de Junho 
 

Mais informação sobre o que faz, como faz e o que é o comité 
pode ser visto em 
http://www.europarl.eu.int/committees/tran_home.htm 

A sua composição em 
http://wwwdb.europarl.eu.int/ep6/owa/p_meps.short_list?ilg=EN&ico
m=C11 
 
 
RISAP  --  Report Information System Among Pilots 
 
 Foi reiterada que esta iniciativa dos colegas franceses deve 
ser usada para consolidar o papel dos pilotos na prevenção de 
acidentes e numa futura colaboração com a EMSA (European 
Maritime Safety Agency) 
 Deve manter-se a adesão das estações de pilotos a esta base 
de dados, procedimento que pode ensaiar um sistema de melhor 
comunicação entre nós em Portugal. 
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ETCS - Educational, Training and Certification Standards 
 

O grupo de trabalho concluiu o Código e Manual do ETCS 
mas faltam ainda alguns anexos. O Código define a organização de 
pilotagem, o piloto, o serviço de pilotagem e a autoridade. 
Reconhece-se as diferenças entre organizações de pilotagem pelo 
que não há obrigatoriedade de aplicação. O Manual pretende ajudar 
a implementar uniformemente o ETCS, definir componentes gerais 
e locais. 

Este grupo continuará a trabalhar como Pesquisa e 
Desenvolvimento da EMPA. Começará por rever as recomendações 
da EMPA. 
 
Tecnical & Training e Deep Sea Pilotage  
 

Reunião em simultâneo. Foram abordadas as seguintes 
questões: 
Equipamentos de segurança (Sea Safe apresentou um emissor 
portátil, Pilot Light Beacon que arma manual e automaticamente 
quando na água, e faz –se localizar na própria lancha, cujo receptor 
deve ser instalado, em aviões até 10 milhas e satélites) 
Inoculações: o piloto enfrenta risco e exposições maiores, pelo que 
prevenção contra a febre asiática das aves, hepatite B, tétano e 
tuberculose deve ser feita. 
 
EMSA 
 

Emílio Bauza, oriundo da Federacion de Practicos de Puerto 
de Espana, foi quem explicou, em nome da EMSA – European 
Maritime Safety Agency qual o propósito essencial: de reduzir o 
risco de acidentes marítimos, de poluição, de perdas de vidas 
humanas e problemas de protecção (security).  

Esta agência terá sede em Lisboa e supervisionará 
Sociedades classificadoras (há 12 reconhecidas pela UE), Análise 
estatística do PSC, Investigação de acidentes, Standards de 
segurança nos navios, Treino, Suporte técnico à Comissão 
Europeia e Coordenação de locais de refúgio. 
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Breves dos Países (A sair no jornal da EMPA) 
 
Faltam pilotos na Bélgica, em França e na Alemanha. 
Na Bulgária vão implementar a ISPO. 
O pilotos croatas discutem com o ministro competente acerca dos 
PEC.  
A nova lei dinamarquesa pode abrir a pilotagem à competição. 
Os pilotos franceses estão nas evaluation team dos locais de 
refúgio. Tem experimentado alguns problemas com o zelo da 
aplicação do ISPS. 
Na Noruega, os pilotos controlam o VTS. Os parâmetros para os 
PEC estão a diminuir. 
Os suecos, comemoram 100 anos. Referiram que tem treinado nos 
modelos tripulados, em Ilawa, Polónia.  
Na Turquia foram reportados três regimes de pilotagem: público 
(Estreito), com competição (Izmit) e portos privados com pilotos e 
rebocadores próprios. 
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EXTRAS 
 
Algum material de divulgação técnica foi recebido: 
 
Maris – ECDIS (com aplicação aos pilotos Noruegueses) 
Centro de treino de modelos tripulados de Warsash 
Centro de treino de modelos tripulados de Ilawa 
 

Tivemos ocasião de visitar este ultimo, na companhia do seu 
director Jacek Nowicki e, numa análise preliminar entre os modelos 
tripulados e os simuladores, parece ser certo que os objectivos são 
atingidos em programas de proficiência contínua. Não parece que 
se ensine alguém a manobrar navios mas a sua aplicação a 
situações mais complexas e que requeiram performances mais 
desenvolvidas faz esquecer o argumento de que os simuladores 
estão para os jogos de computador e os modelos tripulados estão 
para barquinhos no lago. 
 

Os modelos que foram experimentados em Ilawa, reflectem 
com a similaridade necessária os navios que se pretendem 
representar. Obviamente que determinada manobra demora 
proporcionalmente menos que uma manobra real, mas, calibração 
feita, decorre sem alterar as reais percepções da uma manobra. 

Correntes e outras situações podem ser simuladas no lago e 
percursos específicos estão prontos: pontes, eclusas, canais 
estreitos e baixo, curvas, enfiamentos, etc. O trabalho dos 
rebocadores e dos ferros é também possível. 

O folheto é de ler porque contêm informação abrangente 
sobre os cursos e meios ao dispor. Aparentemente, com os seus 
preços mais baixos, atrai formandos de todo o mundo. 

 
Algumas fotos sobre a visita a Ilawa 
 
 
Lisboa, Junho de 2005  
João Santos 


