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1. DESIGNAÇÃO 
Esta acção é designada por “CURSO DE PROFICIÊNCIA CONTINUADA DOS PILOTOS DE 
MAR”. 
 

2. FINALIDADE 
Este curso visa, em conformidade a Resolução IMO A.960 (23) de 5 de Dezembro de 2003 
“Recomendações sobre o treino, certificação e procedimentos operacionais para pilotos náuticos 
que não os pilotos de alto-mar”, Anexo 1, secção 6, garantir a proficiência continuada e 
actualização dos conhecimentos dos pilotos náuticos. 
  

3. POPULAÇÃO ALVO 
A população alvo desta acção é o conjunto dos pilotos de portos e barras portugueses em 
funções que durante os últimos cinco anos não tenha frequentado cursos de desenvolvimento 
profissional ou feito exame comprovativo da sua actualização. 

4. OBJECTIVOS GERAIS 
No final da acção os pilotos devem ser capazes de demonstrar conhecimentos actualizados sobre 
navegação na zona local a que se aplica o seu certificado e possuir conhecimento actuais da 
legislação e dos regulamentos internacionais, nacionais e locais e de outras exigências e 
dispositivos pertinentes à área de pilotagem e aos deveres dos pilotos. Com a prática da 
simulação tem-se por objectivo desenvolver as competências dos pilotos quer a nível de 
manobrabilidade quer a nível de assistência e socorro. 

 

5. MODELO DE APRENDIZAGEM 
Em virtude dos objectivos do curso e da especificidade dos formandos, a concepção deste curso 
assenta essencialmente nos modelos de aprendizagem colaborativa. Os conteúdos foram 
concebidos e estruturados em função dos objectivos. 
Os métodos pedagógicos adoptados são os verbais (exposição, debates, conferência), intuitivos 
(demonstração, audiovisuais e textos) e activos (simulação e estudo de casos), admitindo que se 
trabalhe de forma colaborativa e cooperativa.  
 

6. FERRAMENTAS 
 
Documentação 
Para efeitos de formação será fornecida diversa documentação referente a legislação e 
regulamentos internacionais, nacionais e locais, guiões e textos técnicos. 
 
Avaliações 
A componente teórica desta acção, pela sua metodologia, basear-se-á numa avaliação contínua 
dispensado qualquer teste e privilegiando a presença do formando. A avaliação da componente 
prática é da competência dos instrutores designados pelas empresas contratadas.  

7. PROGRAMA E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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Para atingir os objectivos da acção estruturou-se o curso em seis módulos aos quais forma 
atribuídos os seguintes tempos: 
 
PARTE TEÓRICA: 
Módulo A: Legislação e Regulamentos 8 Horas 
Módulo B: Navegação em interfaces lodosas 6 Horas 
Módulo C: As novas tecnologias  10 Horas 
 
 
SIMULAÇÃO: 
Módulo D: Simulação de manobras  
ou   
Módulo E: GMDSS  
 
 
DEBATES E CONFERÊNCIAS: 
Serão proporcionados debates e conferências com as autoridades competentes sobre as matérias 
em questão. 
 
SIMULADORES: 
O treino de simulador de manobra deverá ser feito em modelos tripulados construídos para os 
efeitos. Presentemente, na Europa, existem simuladores no Reino Unido, França e Polónia.  
Como opção à manobra simulada, para os pilotos que ainda não possuam o respectivo 
certificado, o curso de GMDSS será ministrado em Portugal da Escola Náutica Infante D. 
Henrique.  
 

8. DURAÇÃO DO CURSO 
O tempo total da acção teórica será de 24 horas. O treino em simulador de manobra ocupa 
geralmente quatro dias e meio num total de 36 horas repartidas por exercícios práticos e o 
respectivo suporte teórico. O treino de GMDSS tem normalmente a duração de uma semana 
dependendo da carga horária diária. 
 

9. AVALIAÇÃO 
AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
 

PARTE TEÓRICA: 
A avaliação teórica final dos formandos, feita pelos tutores nomeados pela APIBARRA, 
baseia-se exclusivamente nas presenças a na interacção com os formandos. Esta constará 
de um simples aprovado ou reprovado. 
 
SIMULAÇÃO: 
A avaliação da parte correspondente à simulação de manobra é da responsabilidade da 
empresa contratada e constará em certificado por ela emitido. 
 

AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 
 
A avaliação da acção de formação constará em relatório elaborado pela APIBARRA e será 
endereçado às Autoridades Portuárias envolvidas na formação. 
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Item Duração 
h 

Responsá
vel 

MÓDULO A: LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS Total: 8 
Permitir ao formando: 

• Actualizar os seus conhecimentos sobre a 
regulamentação portuária 
• Actualizar os seus conhecimentos sobre a 
legislação nacional 

Objectivos: 

• Actualizar os seus conhecimentos sobre a 
legislação internacional 

 

1 REGULAMENTAÇÃO PORTUÁRIA 1 
2 LEGISLAÇÃO NACIONAL 1 
3 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL – STCW E 

MARPOL 4 

Tutor 
 

CONFERÊNCIAS Sobre temas a agendar 2 AP 
MÓDULO B: NAVEGAÇÃO EM INTERFACES LODOSAS 6 

Permitir ao formando: 
• Aperceber-se da navegação em presença de lodo 

Objectivos: 

• Compreender o comportamento excepcional do 
navio na presença de lodo 

 

4 A DEFINIÇÃO DE FUNDO NÁUTICO 
4.1 Generalidades 
4.2 Definição de fundo náutico 
4.3 Métodos de definição do fundo náutico 
4.4 Exemplos de outros portos 

3 

5 O COMPORTAMENTO DO NAVIO DAS 
INTERFACES LODOSAS 

5.1 Generalidades 
5.2 O comportamento do navio com a variação dos 

parâmetros 

3 

Tutor 

MÓDULO C: NOVAS TECNOLOGIAS  10 
Permitir ao formando: 
• Tomar conhecimento com as novas tecnologias 

Objectivos: 

• Compreender o funcionamento dos novos meios 
tecnológicos 

 

6 AS NOVAS PROPULSÕES 
6.1 Generalidades 
6.2 As novas tecnologias de propulsão 
6.3 Princípios de funcionamento 
6.4 Exemplos práticos e seu funcionamento 

3 

7 OS NOVOS SISTEMAS DE GOVERNO 
7.1 Generalidades 
7.2 Exemplos práticos e seu funcionamento 

3 

8 ECDIS, AIS E DGPS 
8.1 Descrição 
8.2 Potencialidades e funcionamento 

4 

Tutor 
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MÓDULO D: SIMULAÇÃO DE MANOBRAS 36 
Permitir ao formando: 
• Actualizar o seus conhecimentos sobre 

manobrabilidade 
• Testar as suas capacidades nas várias manobras 

Objectivos: 

• Praticar as manobras onde se sinta menos 
confiante 

 

9 PRÁTICA DE SIMULAÇÃO DE NAVEGAÇÃO E 
MANOBRA 36 

EXTERI
OR 

MÓDULO E: GMDSS  
Permitir ao formando: 
• Praticar comunicações de Socorro e Busca  

Objectivos: 

• Tomar conhecimento com as novas tecnologias de 
comunicações de segurança e equipamentos 
relacionados 

 

10 PRÁTICA DE SIMULAÇÃO DE TRANSMISSÕES 
DE SOCORRO E BUSCA E TEORIA DE APOIO  

EN 

 


