
Corvo à chegada à Praia da Vitória. Foto de Miguel Conceição. 

A Apibarra tem vindo a desenvolver 
esforços no sentido de apelar à ade-
são à associação dos nossos cole-
gas pilotos das Ilhas dos Açores. 
Este arquipélago conta já com 10 
pilotos formados pela ENIDH e 3 
pilotos práticos, divididos por grupos 
de ilhas. A especificidade da pilota-
gem insular levanta questões técni-
cas e de organização diversas,  pelo 
que o contributo destes nossos cole-
gas será sem dúvida importante. 
Esperamos num futuro breve poder 
contar com a sua colaboração. 

A Pilotagem nos Açores 

Promover a investigação no 
âmbito da pilotagem 

Promover o prestígio dos 

Pilotos da Barra 

Elaborar recomendações 

nas áreas da segurança da 
navegação, saúde e forma-

ção profissional dos Pilotos 
da Barra 

Prestação de um serviço de 

qualidade à indústria por-
tuária e dos transportes 

marítimos 
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O website da Apibarra 

Está neste momento a ser feita uma ava-
liação de diversas propostas para a refor-
mulação do site www.apibarra.pt no que 
diz respeito ao design e estrutura da pági-
na. 

A Internet é umas das mais usadas for-
mas de comunicação, sendo uma fonte 
de informação indispensável, rápida e 
acessível, havendo a necessidade que a 
página se mantenha actualizada, atracti-
va e adaptada às exigências dos seus 
actuais e futuros utilizadores. 

Entretanto lembramos os associados que 
a actual página é constantemente actuali-
zada com diversas notícias e relatórios 

das actividades da Associação pelo que 
deverá ser visitada regularmente. 

Na Área Reservada poderão ser encontra-
dos diversos documentos técnicos para 
download bem como os contactos de 
todos os sócios e legislação diversa.  

Destacamos o Relatório da 41ª Assem-
bleia Geral da EMPA, que decorreu em 
Bremen entre 20 e 22 de Junho com a 
participação da Apibarra e de pilotos em 
representação de algumas Administrações 
Portuárias. 

Está também já disponível o novo userna-
me e password de acesso à área reserva-
da do site da EMPA. 

http://www.apibarra.pt�
http://www.empa-pilots.org�


Reunião da Apibarra com o Presidente do CA da APL 
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Teve lugar no passado dia 14 de Junho, nas insta-
lações da Administração do Porto de Lisboa, uma 
reunião entre a Direcção da APIBARRA e o Presi-
dente do Conselho de Administração daquela ins-
tituição, Eng.º Manuel Frasquilho. 
Em primeiro lugar manifestámos o nosso agrade-
cimento pela cedência de instalações para a sede 
da APIBARRA, na Torre do VTS, em Algés. 
Durante a conversa foi realçado o importante 
papel que a APL tem tido na implementação de 
novas tecnologias que tornam a acessibilidade ao 
porto de Lisboa mais segura, dando aos Pilotos 
novas ferramentas, tais como a implementação 
das bóias ondógrafos – com um modelo matemá-
tico para uma simulação dinâmica entre a ondula-
ção à entrada na barra e aquela que se verifica 
nas “pancadas” – a introdução do Dynamic 
Underkeel Cleareance (DUKC), a certificação     

ISO 9001:2000, bem como a aposta feita na simulação electrónica e modular. 
Neste âmbito foi salientado a importância duma formação continuada dos Pilotos no activo, tendo sido entregue ao 
Senhor Presidente o projecto desenvolvido pela APIBARRA, para que dele seja feita uma análise pró-activa entre todos os 
intervenientes. 
No seguimento da formação, foi-nos dito que o Porto de Lisboa, em parceria com a Comunidade Portuária, está a desen-
volver um projecto nacional de formação para o sector marítimo-portuário, para ser presente à tutela e em que a Escola 
Náutica teria um papel essencial em todo este procedimento, como entidade aglutinadora de todo o processo docente. 
Fomos ainda informados de que este processo, no âmbito estrutural, deverá estar concluído até Dezembro, a partir do 
qual serão ouvidos todos os parceiro intervenientes para a moldagem da programação curricular, altura em que a APIBAR-
RA será chamada a intervir. 

Finda a reunião, foi entregue ao Senhor Eng.º Manuel Frasquilho a “cresta” da APIBARRA, como prova do nosso reconheci-
mento pelo empenhamento desta Administração no desenvolvimento do Porto de Lisboa.  

Lancha Ponta do Salmodo, Pilotos de Lisboa. Foto cedida por L. M. Correia. 

Apibarra recebida pela Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra  

Continua na página seguinte. 

A Direcção da APIBARRA foi recebida, a seu pedido, no passado dia 13 de Julho pelo Dr. Ricardo Sousa Roque, Administra-
dor da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), a fim de apresentar cumprimentos e conversar sobre o 
Estado da Pilotagem. A APIBARRA fez-se representar pelo seu Presidente e Vice-Presidente, fazendo -se acompanhar pelo 
Cte. Gomes Ferreira, em representação dos Pilotos de Setúbal, na indisponibilidade do seu Chefe do Departamento de 
Pilotagem, Cte. Manuel Pedreiro.  

A conversa centrou-se em torno do papel do Piloto como o garante da segurança no acesso às infra-estruturas marítimo-
portuárias, realçando-se a necessidade de uma só instituição no desempenho destas funções, ao invés do que a própria 
EU pretendia com a liberalização dos “serviços técnico-náuticos” em que os Pilotos estavam indevidamente incluídos 
naquele contexto. Salientaram-se vários exemplos em que foi tentado introduzir estes princípios, acabando por retroceder-
se dado o impacto negativo de tais medidas. 

De salientar os Noruegueses, em que o Governo, numa primeira abordagem pretendeu introduzir a liberalização do Servi-
ço de Pilotagem, acabando por apostar na formação dos Pilotos, propondo a equivalência da sua certificação ao STCW. 

Temos também o país mais liberal, os EUA, que tentou enveredar pela liberalização da Pilotagem, acabando por legislar, a 
nível estatal, a entrega daquele serviço a uma só entidade. 

Em toda a Europa, o Serviço de Pilotagem, público ou privado, está sob a responsabilidade de uma única instituição, exer-
cendo a Autoridade Competente um controle técnico e qualificativo. 

Face a esta conjuntura internacional e comunitária, salientou-se a situação privilegiada de Portugal, em que os Pilotos,  

 



Página 3 Ano 1 Edição 3 

tecnicamente autónomos, 
estão sob a tutela das Institui-
ções Portuárias Nacionais, o 
que concede uma mais-valia, 
conferindo um maior desenvol-
vimento técnico no acesso e 
estacionamentos dos navios, 
aos vários portos nacionais. 

Mas para que tal seja sustentá-
vel, torna-se necessário tam-
bém apostar na formação conti-
nuada dos Pilotos. Neste con-
texto foi-nos dito que o Projecto 
de Formação, por nós elabora-
do e enviado a todas as entida-
des envolvidas, estava a ser 
alvo de avaliação por parte da 
Direcção de Navegação e Segu-
rança da APSS. 

Apibarra recebida pela APSS (continuação)  

Pretende-se com este artigo do nosso colega Cte. Manuel Pedreiro iniciar um debate acerca da questão da pilotagem assistida à 
distância quando não é possível o embarque/desembarque do piloto devido ao estado do tempo. Esperamos a contribuição de 
todos. Os comentários poderão ser enviados para os endereços electrónicos referidos na última página da newsletter. 

A importância da Pilotagem Assistida 

O embarque e desembarque fora da Barra é 
uma operação bastante perigosa em situa-
ção de mau tempo e mar de vaga.  

Pode dizer-se que muitas manobras não se 
concretizam pela dificuldade do piloto passar 
o interface navio/água. 

Todos sabemos que muitas vezes há condi-
ções para o navio entrar/sair e não há condi-
ções de embarque/desembarque para o pilo-
to devido ao mau tempo e mar. 

Ao Agente de Navegação, como representan-
te do armador, compete explorar a legislação 
no sentido dos seus objectivos económicos, 
isto é, fazer tudo para que o navio não atra-
se, pode basear-se no DL 48/2002, anexo 1 
Artigo 5º do Regulamento Geral do Serviço de 
Pilotagem, mediante requerimento, na tenta-
tiva de o piloto seguir com o navio para o  

“Os Pilotos não devem ser o gargalo da garrafa dos portos (bottleneck)” -  Chrys Le Févere, Secretário Geral da EMPA  
Este texto pretende lançar um debate entre Pilotos, estimular reflexões e exercer contraditórios. 

Os procedimentos operacionais não estão uniformizados em todos os portos Portugueses, as condições físicas são dife-
rentes de porto para porto. Cabe a cada um de nós contribuir para um serviço de excelência, dentro das recomendações 
internacionais enquadradas na realidade própria de cada porto.  

As interpretações e conclusões jurídicas implícitas neste texto têm um carácter pessoal, sabendo-se também que um 
determinado assunto está sujeito a diversos pareceres de diferentes juristas e que nos portos tem um grande peso o fac-
tor “uso e costume”. 

Desembarque de piloto por helicóptero na costa Holandesa. Foto cedida por Tim Ruttledge. 

Presidente e Vice-Presidente da Apibarra junto às instalações do 
Departamento de Pilotagem de Setúbal. 

No decorrer da nossa conversa, 
o Dr. Ricardo Roque descreveu-
nos as apostas da Administra-
ção, a qual estava mais empe-
nhada no desenvolvimento das 
potencialidades do Porto de 
Setúbal, tornando-o um porto 
competitivo, em detrimento do 
desenvolvimento administrati-
vo, afirmando-nos que este não 
sofreu qualquer alteração des-
de que esta Administração 
assumiu funções. 

Finda a reunião, foi oferecido à 
Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra uma crest 
da APIBARRA. 

Continua na página seguinte. 
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de navegarem em segurança, entre 
as marcas de canal ou barra, com 
um resguardo ao fundo, debaixo da 
quilha, elevado, ficarem impedidos 
de entrar ou sair do porto quando 
não é possível o embarque/
desembarque de Piloto. Seria 
desastroso para a competitividade 
de certos portos parar este procedi-
mento quando sempre se praticou 
com condições de ajudas à navega-
ção inferiores às actuais. Daí o 
futuro ser no sentido de tirar parti-
do das novas tecnologias instala-
das e aperfeiçoar este procedimen-
to, selectivo. 

Sendo esta condição a segunda 
melhor opção (a primeira é com 
piloto a bordo) deverá estar sujeita 
a pressupostos bastante rígidos e 

Alguns portos criaram procedimen-
tos técnicos, mais ou menos con-
solidados, que atenuam o efeito 
de “certo mau tempo e mar” na 
competitividade do porto, com o 
embarque/desembarque de pilo-
tos em local abrigado, podendo o 
navio prosseguir, sem piloto a bor-
do, mas com o apoio de piloto na 
lancha e também com outro piloto 
em frente ao monitor de imagem 
de radar, real ou digitalizada. É 
uma espécie de Shore Based Pilo-
tage (SBP), também diferente de 
porto para porto, podendo tam-
bém dizer-se “diferentes” de um 
certo porto de referência em SBP 
(Roterdão)! 

A alternativa à pilotagem assistida 
é certos navios com capacidade 

A importância da Pilotagem Assistida (continuação) 

Desembarque de piloto para lancha. 

só ser aplicada a navios que caibam em determinados critérios, em tempo avaliados, sendo decisivo que pilotos e coman-
dante do navio estejam de acordo e considerem esta actuação segura, depois de haver uma comunicação esclarecida em 
Inglês (ou Português). 

Pilotos Holandeses que a praticam em Roterdão acham que tal serviço não se deve chamar pilotagem, é uma contradição 
chamar-se pilotagem a um serviço quando é feito de terra! Consideram-na um sub-optional service.  

As instruções à distância, com o peso de ordem 
(advice) devem ser dadas por pilotos experien-
tes porque só estes têm a sensibilidade de 
quem já esteve a bordo desse navio, ou doutro 
similar, conhecendo o momento adequado 
para a instrução e o tempo que a mesma 
demora a cumprir. Não se pode carregar o 
comandante do navio de instruções não prati-
cáveis e que o possam confundir.    

O VTS, centro de comunicações do porto, atra-
vés dos Operadores, faz o seguimento do navio 
até à posição onde começa a ser “guiado” pela 
pilotagem, nas entradas, e controla outra nave-
gação, não pilotada, não permitindo que, até o 
piloto embarcar (nas entradas) ou o navio sair 
do Porto, possa haver diminuição de segurança 
pela aproximação de outras embarcações.  

Pilotagem assistida por radar. 

primeiro porto de destino. 

O deferimento de tal situação pode ocasionar, num dia de mau tempo, a saída dos pilotos de serviço para outros portos, o 
DL não menciona país(es)! 

Tem sido recusado o “pré-acordo” para que o piloto vá com o navio, este princípio não pode ser exercido porque perdería-
mos a resposta interna de pilotagem, por exemplo com 5 pilotos a demorarem uma semana para regressar! A interpreta-
ção (do Anexo1 artigo 6º) é a de que o piloto vai com o navio quando tudo foi feito para se conseguir o seu desembarque 
e, por razões de segurança de pessoas e bens envolvidos, não foi possível.  

Continua na página seguinte. 
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A importância da Pilotagem Assistida (continuação) 

Curiosamente o DL 48/2002 não refere que o piloto pode anular a manobra por impossibilidade de embarque/
desembarque! Refere que se pratica pilotagem assistida com mau tempo quando não for possível o embarque em segu-
rança. Então e para desembarque não há pilotagem assistida? Como se pode sustentar juridicamente nas saídas? Aqui é 
preciso ir “beber” ao DL 46/2002 Art 2º d) que atribui às Administrações Portuárias (AP) a competência “na elaboração 
de normas especiais sobre o acesso, a entrada, a permanência e a saída de navios do porto…”, e são os pilotos, integra-
dos nas APs, que têm competência para produzir a referida e outras normas técnicas necessárias à segurança e, atente-
se também no mesmo artigo alínea a), “A definição das condições de segurança...  ...necessidade de garantir ...   ... a sua 
exploração comercial.” 

A pilotagem é Autoridade Portuária e deve actuar como tal. No presente é mais “compreendida” na Comunidade Portuária, 
no acautelar da segurança, do que em outros tempos.  

Até ao momento o número de acidentes, incidentes e avarias (IAD) não tem sido elevado e devem servir como casos de 
estudo quando acontecem. 

Consciente que a pilotagem assistida comporta riscos elevados, deve, por isso, ser efectuada o menor número de vezes 
possível, de forma organizada e apoiada, mas o risco zero só é provável com a barra fechada! 

Manuel Pedreiro, Piloto da Barra e Porto de Setúbal 

41ª Assembleia Geral da EMPA em Bremen 

A 41ª Assembleia Geral da EMPA, 
realizada nos dias 20 a 22 de 
Junho teve um forte pendor políti-
co, devido às transformações contí-
nuas introduzidas pela UE na políti-
ca portuária. Embora para nós Pilo-
tos, esta vertente política por vezes 
não tenha a mesma importância do 
que a parte técnica, não nos pode-
mos esquecer que é o factor políti-
co que regula e estrutura a nossa 
actividade, bem como o tipo de 
organização onde desempenhamos 
a nossa função. 

No entanto o capítulo técnico não 
foi esquecido. Como um dos exem-
plos: o Projecto MarNIS – Maritime 
Navigation Information Systems, 
projecto pan-europeu, patrocinado 
pela UE que irá trazer uma nova 
visão no que diz respeito à informa-
ção e tecnologia, bem como segu-
rança nas operações portuárias.  

Apesar de em Portugal ainda não utilizarmos os PPU’s – Portable Pilot Unit’s, o projecto MarNIS já vai um passo à frente 
em relação ao PPU convencional, e quando estiver concluído (testes finais e apresentação serão feitas no Porto de Lis-
boa), irá presentear-nos na nossa área, com os POAD’s - Portable Operational Aproach and Docking Suport System, que 
como se poderá verificar no website,  irão introduzir um equipamento que vai seguramente aumentar a segurança e efi-
ciência na pilotagem. 

Os trabalhos distribuíram-se por 3 dias, com horário das 09:00 às 17:00 à excepção do segundo dia em que estes termi-
naram às 13:00. Durante as interrupções nos trabalhos, foi-nos possível visitar vários expositores com diferentes equipa-
mentos de interesse à nossa actividade, que iam desde estaleiros de construção de lanchas, simuladores para treino de 
Pilotos, passando pelos PPU‘s, equipamento de protecção, cursos com modelos tripulados, etc. 

Lancha SWATH (Small Waterplane Área Twin Hull) “Borkum” dos pilotos Alemães, durante uma demonstração 
das suas potencialidades para os participantes do Congresso. 

Continua na página seguinte. 

http://www.marnis.org�
http://www.marnis.org�
http://www.marnis.org�
http://www.marnis.org�


Os artigos assinados reflectem a opinião dos 
seus autores e não necessariamente a da 
APIBARRA. 

Notícias, fotografias, eventos, artigos técni-
cos e de opinião para publicação nesta news-
letter deverão ser enviados para: 

luismvale@netcabo.pt 

Fotos de L.M. Correia: 
m.s.funchal@gmail.com 

Solicita-se a todos os Associados que verifiquem no website da Apibarra se os seus endereços electrónicos 
estão actualizados e, caso não estejam, que os actualizem enviando uma mensagem para geral@apibarra.pt. 

Tel: +351 213025468  
 
Correio electrónico: geral@apibarra.pt 

www.apibarra.pt 

A ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE BARRAS E POR-
TOS tem por objectivo unir todos aqueles que, 
na Pilotagem das Barras e Portos do País, se 
interessam pelas questões inerentes à Pilota-
gem, Segurança e Operacionalidade nos Portos, 
à Navegação em Águas Restritas, bem como à 
defesa do Meio Ambiente Marinho e Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar.  

A ASSOCIAÇÃO pretende assumir-se como a Sec-
ção Portuguesa da EMPA e da IMPA, organiza-
ções das quais é membro, o que proporcionará 
um valioso intercâmbio com aqueles que, nos 
mais diversos Países, perseguem os mesmos 
objectivos, dentro da actividade da Pilotagem, 
da Segurança da Navegação, Segurança da Vida 
Humana e Preservação do Meio Marinho. 

CCCTMS – Terrapleno de Algés 
1495-165 Lisboa       PORTUGAL  

41ª Assembleia Geral da EMPA em Bremen (continuação) 

Como têm sido hábito estas deslocações a eventos 
internacionais de pilotagem têm-se pautado pela posi-
tiva. É com muito agrado que vemos a importância 
que é dada aos Pilotos na Alemanha, pelo que muito 
nos honrou a presença de tão distintos convidados e 
oradores pertencentes às altas instâncias alemãs. 

O painel de oradores foi de reconhecida importância 
tendo, tal como já referenciamos, contado com a pre-
sença de pessoas consideradas como expoentes 
máximos nas matérias abordadas. 

O contacto com evolução das tecnologias ao nosso 
serviço, como os PPU’s ou os POADSS, poderão criar 
oportunidades, para a médio prazo, melhorar o nosso 
serviço, aumentando a segurança e eficiência. 

Mantém-se as excelentes relações com os nossos 
colegas europeus, estes intercâmbios com associa-
ções com outra dimensão financeira, permitem-nos 

auxiliar a desenvolver outros projectos. Aliás durante a elaboração do nosso plano de formação muito contribuíram as 
regulares trocas de informação com os nossos colegas da Noruega, Suécia, França, Espanha e Dinamarca. 

O lado negativo deste congresso prende-se com o espectro da competição. Como foi relatado existem várias justificações 
para que esta não se verifique. Pelo lado positivo temos o caso da Dinamarca em que o projecto desenvolvido pelos nos-
sos colegas no que diz respeito à formação e certificação não só contribuiu para a melhoria da sua eficiência e eficácia 
sem descurar a segurança, permitindo assim que a pilotagem seja exercida pelas pessoas correctamente habilitadas, 
eliminando assim a concorrência. 

Praticamente em todas as apresentações se deu ênfase à importância da formação pelo que também nós devemos avan-
çar rapidamente nesse sentido. O primeiro passo já foi dado, falta o mais difícil, implementação dos planos de formação a 
nível nacional.  

Presidente da Apibarra a presidir ao processo eleitoral, ladeado por Juha Tulimaa (à 
direita, Presidente cessante)  e Chris Lefévre. Foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente Tesoureiro os colegas Dieter Blochl e Jaques Sauban. 

http://www.apibarra.pt�
http://www.empa-pilots.org�
http://www.internationalpilots.org�
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