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Um olhar sobre as Actividades Marítimas e a Engenharia 
apresentadas ao longo das jornadas técnicas de Eng. Naval que 
decorreram em 25 e 26 de Novembro do corrente ano, leva-nos em 
primeiro lugar a reforçar a ideia de que necessitamos de estar presentes 
nos Fóruns de debate que na Comunidade Marítima se vão realizando, 
uma vez que assim, não só ficamos a par dos projectos que se vão 
realizando como, e principalmente, constatamos das principais 
preocupações dos diferentes intervenientes da Indústria Naval e 
Transporte Marítimo. 

 

Tendo sido um evento com uma alta densidade de temas, e 
apresentados simultaneamente em duas salas, levou-nos a ter que optar 
por aqueles que no imediato nos poderiam interessar mais; também a 
especificidade técnica de alguns temas e respectivas apresentações não 
se apresentavam acessíveis no momento, remetendo para leitura 
posterior quando nos for enviado o livro com o conteúdo de todas as 
apresentações feitas ao longo dos dois dias. 

 

 

A ENGENHARIA NAVAL E A ECONOMIA DO MAR 

 

A primeira intervenção, foi a do Almirante Vieira Matias, onde 
realçando e enquadrando a importância estratégica do mar para Portugal 
em termos históricos, cultural, social e económico enunciou os 
objectivos estratégicos identificados pela Comissão Estratégica dos 
Oceanos entre os quais a promoção das actividades económicas ligadas 
ao Mar. 

Desenvolvimento do conceito de Hypercluster do mar, 
identificando as actividades que o integram em articulação com a 
identificação dos potenciais contributos da Engenharia. Destes, são 



mencionados a investigação, as obras marítimas, o aproveitamento 
energético dos Oceanos e a construção e reparação naval.  

Abordou as recentes decisões governamentais, encomenda a um 
estaleiro nacional de um número significativo de navios para a Armada 
com o desenvolvimento de indústrias a montante na área de 
telecomunicações. 

Concluiu com a recomendação de se associar à construção de 
navios o fornecimento de serviços complementares, importantes para a 
futura exploração de navios tais como apoio logístico. 

 

UMA DÉCADA DE INVESTIGAÇÃO E ESENVOLVIMENTO 
SOBRE ENGENHARIA E TECNOLOGIA NAVAL 

 

Apresentou uma descrição do trabalho de investigação 
desenvolvido pela Unidade de Eng. e Tecnologia naval do IST desde 
1994até ao presente desde ambiente marinho, dinâmica e hidrodinâmica 
naval, estruturas navais, projecto de navios e sistemas, transporte 
marítimo e portos e segurança, fiabilidade e manutenção cujos 
resultados têm aplicação nos sectores industriais de construção e 
reparação naval, transporte marítimo, costas e portos, pesca, náutica de 
recreio, indústria de extracção de petróleo e gás fora da costa e 
oceanografia. 

 

VALORES EXTREMOS DE AGITAÇÃO MARITIMA AO 
LARGO DE SINES (Engª Cláudia Lucas) 

Com o objectivo de contribuir para o estudo do regime de 
extremos na costa de Portugal, considerando como uma componente 
fundamental na definição do clima de agitação marítima, com aplicações 
importantes na engenharia naval e na concepção e dimensionamento de 
estruturas marítimas. 

Foram apresentados resultados de uma análise de valores de altura 
significativa máxima anual, correspondente a 24 anos de observações 
obtida pela estação ondógrafo de Sines. 

 



MODELAÇÃO DE 44 ANOS DE MARÉS NA COSTA 
PORTUGUESA  

 

Foi apresentado o cálculo do nível do mar no Oceano Atlântico 
Nordeste entre 1958 e 2001 através de um modelo hidrodinâmico 
barotrópico. 

O modelo incluiu efeitos astronómicos, considerando sete 
componentes da maré, e meteorológicos, vento e pressão atmosférica, 
permitindo obter a maré total, bem como a maré astronómica, e o 
resíduo atmosférico. 

Os resultados foram comparados com medidas de dez marégrafos 
(Madeira, Açores, Canárias, Península Ibérica, França e Inglaterra) com  
boa concordância entre as medidas e os resultados do modelo em relação 
aos resíduos atmosféricos e ao nível do mar. 

 

A MODELAÇÃO DE MARÉS APLICAVEL A ZONAS 
PORTUÁRIAS 

 

Pela Engª Ana Santos do IH mostrou-se que, tanto a circulação 
costeira como as marés têm uma grande influência sobre as obras 
marítimas e sobre a dinâmica sedimentar. 

Assim apresentou alguns resultados do modelo POM (Princeton 
Ocean Model) aplicado a uma parte da zona de Portugal para mostrar as 
principais correntes que atravessam a costa portuguesa, a corrente de 
Portugal e a corrente Ibérica e qual a influência sobre estas do clima 
(geração, desenvolvimento e propagação). 

Apresentou também resultados de um modelo OTIS de previsão de 
marés para determinados portos portugueses que comparados com 
resultados referentes à tabela de marés existindo uma boa correlação 
entre as duas séries para a maioria dos portos. 

 

 



RECONSTITUIÇÃO DA AGITAÇÃO MARITIMA JUNO À 
COSTA DE PORTUGAL CONTINENTAL 

 

Baseado em modelos numéricos, que pode ser utilizado também 
para previsão. Os modelos são WAM e SWAN. 

As simulações com SWAN foram efectuadas em três escalas 
geográficas (Oeste da Península Ibérica, entre Setúbal e Nazaré, 
Peniche). 

O objectivo foi efectuar um estudo do clima de agitação marítima 
junto à área costeira de Peniche, relacionado com a colocação duma bóia 
ondógrafa a Oeste da ilha da Berlenga.     

 

 

 

TRANSPORTE MARITIMO DE CURTA DISTÂNCIA 

(António Belmar da Costa -AGEPOR) 

 

Invocando o livro Branco onde se define uma estratégia para os 
transportes intra europeus para a década de 2001 a 2010, considera ter 
vindo a ganhar relevo o desenvolvimento do TMCD ao nível da 
Comissão europeia. 

Considera que começa a haver uma preocupação ao nível dos 
governantes em desenvolver e potenciar este modo de transporte, 
embora esta preocupação esteja ainda ao nível do discurso. 

Apontou um conjunto de medidas/acções legislativas 

 -Tornar mais fácil cargas e descargas 

 -Marco Pólo 

 -Uniformização de medidas  

 -Auto-estradas marítimas 

 -Melhoria dos índices ambientais 

 



-Medidas técnicas: 

 -Procedimentos 

 -eliminar obstáculos 

 -Inter-acção 

-Medidas Operacionais: 

 Porto único de confluência 

Definir numa Politica Portuária os seguintes itens: 

 -Ausência de terminais para TMCD 

 -Definição de valências 

 -Melhores acessibilidades 

 -Tarifas mais transparentes 

 -Desregulamentação da mão-de-obra portuária  

 -envolvimento das AP’s 

 -Autoridade única  

 

PLANO ESTRATÉGICO FERRO-PORTUÁRIO  

(Tiago Lousada-Accenture) 

 

De forma acintosa considerou que se os portos portugueses se 
quiserem assumir como uma porta de entrada para o hinterland terão de 
forçosamente de aumentar a sua quota de intermodalidade com o 
transporte ferroviário, de forma a aumentar a competitividade do serviço 
prestado quer em termos de preço quer em termos de prazo de entrega. 

 

ESTADO DA ARTE EM PORTUGAL DOS TRANSPORTES 
MARITIMOS E PORTOS (Quaresma dias) 

 

Situação actual não é fácil, muitos dos atavismos que a contornam 
vêm de muito tempo atrás e são comuns às condições gerais da 
economia, da sua produtividade e competitividade. 



 

Apontou o facto de que muito do que cresce ocorre à custa das 
trocas vantajosas que realiza com a Espanha por rodovia. 

 

SISTEMA DE VALOR PORTUARIO 

 

Uma visão processual integrada, a qual permite uma visão global 
das unidades organizacionais, possibilita a entrega apropriada das 
transacções administrativas/comerciais aos clientes, parceiros ou 
fornecedores. Isto é vital, no contexto da melhoria e na modernização 
dos Portos Nacionais. Por isso, o SVP será um sistema de informação no 
futuro, onde se fará a análise orientada e a optimização de 
procedimentos de modo a conseguir o sucesso dos portos nacionais. 

 

SIMULAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NUM 
TERMINAL DE CONTENTORES 

Outro projecto que está a ser desenvolvido, tal como o anterior, 
com o objectivo de simular todos os movimentos e processos que 
envolvem um terminal de contentores. 

 

PROPULSÃO DIESEL-ELECTRICA NO NAVIO POLIVANTE 
LOGISTICO-QUANTOS GRUPOS ELECTRÓGENEOS  

 (por Victor Simões e João Madeira) 

 

As novas soluções tecnológicas para os accionamentos eléctricos 
de velocidade variável deram nova vida à velha ideia de recorrer às 
vantagens da energia eléctrica para a propulsão dos navios. 

 

 

 

 



ANÁLISE DE VIBRAÇÕES NO SELF-SERVICE DE UM 
NAVIO DE PASSAGEIROS 

Por Engª Regina Esteves 

 

Na sequencia de um problema de vibrações no navio de 
passageiros “LOBO MARINHO” construído em Viana do Castelo para 
o transporte de passageiros entre Funchal e Porto Santo, foram 
efectuadas medições de vibrações para análise do problema. 

Este estudo apresentou a análise de vibrações em elementos finitos 
da zona mais problemática do navio que era o “Self-Service” no 
pavimento 5 a ré do navio. Serviu este para validação de um modelo de 
elementos finitos. 

 

ANÁLISE DOS METODOS DE VIBRAÇÃO DE UMA 
LANCHA EM MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Apresentação de três metodologias diferentes para a determinação 
dos primeiros modos simétricos de vibração de um navio patrulha de 
classe Argos da Marinha Portuguesa. (Estudo muito complexo) 

 

MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES NUMA EMBARCAÇÃO DE 
PESCA CONSTRUIDA EM FIBRA DE VIDRO 

 

Estudo efectuado com o fim de averiguar a existência e origem de 
vibrações próximas dos 1 KHz cuja transmissão ao meio aquático pode 
afastar a sardinha. 

Efectuaram-se medições de acelerações em diversos pontos da 
estrutura, tendo-se realizado ensaios com a máquina principal 
desengrenada e engrenada, bem como ensaios de impacto na estrutura. 

 

 

 



SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA OS CONDICIONALISMOS AO 
APARELHO DE UM NAVIO DE CARGA GERAL DE ELEVADO 
COEFICIENTE DE FINURA TOTAL 

 

Interessante abordagem a soluções técnicas encontradas para a 
resolução dos problemas de sobrecarga do motor principal e de 
vibrações estruturais sentidas abordo para além de métodos de medições. 

 

AVALIAÇÃO FORMAL DE SEGURANÇA EM TERMINAIS 
DE NAVIOS RÁPIDOS DE PORTOS EUROPEUS. 

(Engº Pedro Antão) 

 

Estudo focalizado em três portos (Barcelona, Níce, Dun Laoghaire) 
com características diferentes quer no conceito, quer na morfologia 
portuária. Apresenta-se a aplicação da Avaliação Formal de Segurança 
com o objectivo de reduzir o tempo de retorno do navio e aumentar a 
segurança do seu interface. Para este efeito, foram avaliadas três opções 
de controlo de risco, mais concretamente. A implementação de um 
sistema de amarração automática de forma a reduzir o tempo em porto, a 
variação do rumo e velocidade nas zonas do porto e de aproximação ao 
mesmo de forma a reduzir o efeito de esteira e de caimento dinâmico e a 
modificação da morfologia portuária a fim de reduzir o risco de colisão. 

 

A PROBLEMÁTICA DA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE 
REFÚGIO NA COSTA PORTUGUESA 

Pretende nesta apresentação identificar os aspectos mais relevantes 
da identificação deste tipo de locais na costa portuguesa, 
designadamente ao nível dos critérios estabelecidos pela IMO para este 
efeito e bem assim a sua adaptação à realidade nacional. 

Iniciativas legislativas: Directiva nº 2002/59/CE do Parlamento 
Europeu e do Concelho de 27 de Junho. 

 

 



SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA APOIO À 
DECISÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA POLUIÇÃO NO 
MAR 

 

Trabalho que está a ser desenvolvido com o objectivo de constituir 
uma ferramenta informática para apoiar a decisão dos responsáveis da 
Direcção Geral de Autoridade Marítima (DGAM) no combate à poluição 
do mar com origem em navios através da compilação de informação, 
tratamento e disponibilização da mesma, georeferênciada necessária a 
uma tomada de decisão fundamentada quando um destes acidentes 
ocorrer nos espaços marítimos e costeiros de jurisdição portuguesa. 

 

 

NOVAS COMPETÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES 
PORTUÁRIAS FACE A IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO   ISPS 

 

O IMPACTO DO CÓDIGO ISPS NO TRANSPORTE 
MARITIMO 

 
IMPLICAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGOISPS 

NA SEGURANÇA MARITIMA 
 
O PRESENTE E O FUTURO NAS ÁREAS MARITIMA E 

PORTUÁRIA 
 

 

Em todos estes blocos de apresentações se constataram 
redundâncias já nossas conhecidas, mas sempre com interesse 
especialmente quando se aviva competências concorrenciais entre AP e 
AM. 

 

 



 

Na Sessão N tivemos duas análises das evoluções de acidentes em 
navios de pesca no Brasil e em Portugal, duas realidades diferentes. 

 

ESTUDO EXPERIMENTAL DE RESSONÂNCIA 
PARAMÉTRICA NUM NAVIO DE PESCA  

 

Estudo de valor apesar de pouco abrangente e pouco aturado uma 
vez que, de forma assumida pelo autor, foram encurtados passos e 
factores ignorados. 

 

Muitas outras apresentações foram feitas sem que podessemos 
estar presentes ou a natureza técnica das mesmas nos dificultariam a 
nossa compreensão. 

Evento de interesse, que para o futuro, considero francamente 
digno da nossa presença. 

Outros temas forma abordados como: 

 -Competitividade na Industria Naval 
 -Inspecções e testes: 
     -Termografia 
     -Inspecção e ensaio 
     -Materiais compósitos 
     -Estruturas Navais 
     -Sistemas de propulsão 
     -Projecto e construção de Navios 
     -Comportamento de navios no mar 
     -O projecto de Navios 
 
 

     Lisboa, 27 de Novembro de 2004  


