
C o m  a  f i n a l i d a d e  d e 
descarregar um dos pórticos 
que transportava, procedente 
de Singapura, chegou a Sines 
no pretérito dia 20 de Outubro, 
o navio de bandeira chinesa 
“ Z H E N H U A 1 3 ” . 
Trata-se de um antigo petroleiro 
adaptado ao transporte de 
c a r g a s  e s p e c i a i s  q u e , 
aproveitando as possibilidades 
instaladas de lastro e deslastro, 
permite não só manter 

condições de estabilidade necessárias á navegação em mar aberto, mas também o 
nivelamento do convés com o cais de desembarque, situação sine qua non para a 
descarga de pórticos completamente montados, por meio de carris nivelados. A manobra 
deste navio para o Terminal XXI do porto de Sines revestiu-se de especial atenção 
mediática pela envergadura do carregamento, uma vez que o mesmo trazia estivados no 
convés, para além da unidade destinada ao Terminal de Contentores local, outras três, a 
fim de serem descarregadas no porto de Barcelona. Mereceu, inclusivamente, a 
assistência de Sua Excelência a Sra. Secretária de Estado dos Transportes, Eng. Ana 
Paula Vitorino, a convite das autoridades e entidades locais. Por se encontrar disponível, 
na altura, uma Portable Pilot Unit trazida pessoalmente pelo nosso conhecido e amigo 
Capt. Malcolm McDougall, da Navicom Dynamics, Lda, da Nova Zelândia, para 
demonstração e testes, aproveitou-se o ensejo para verificar da adaptabilidade, 
eficiência e eficácia do referido equipamento. Á demonstração assistiram três colegas 
pilotos residentes. Após preparação e estudo prévios da referida manobra, e com as 

condições de tempo e mar que, na 
altura, se faziam sentir, esta não 
apresentou qualquer dificuldade de 
maior, a não ser com o posicionamento 
exacto do navio. O pórtico, super-post-
panamax, que atinge vinte fileiras de 
contentores, constitui uma mais valia 
para o referido terminal e, a par do 
prolongamento do cais acostável, cuja 
conclusão está prevista para 2008, 
permite a operação de navios da última 
geração.  

João Carvalho, Piloto da Barra e Porto de 
Sines 

Promover a investigação no 
âmbito da pilotagem 
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Elaborar recomendações 

nas áreas da segurança da 
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ção profissional dos Pilotos 
da Barra 

Prestação de um serviço de 

qualidade à indústria por-
tuária e dos transportes 

marítimos 

Nesta edição: 

Zhen Hua 13 em Sines 1 

A III Conferência Apibarra 2 

A III Conferência Apibarra 3 

A III Conferência Apibarra 4 

Fotos da Conferência 6 
 
 

  

Pilotos Portugueses entre os 
melhores 

5 

Dezembro 2007 
 

Ano 1 Edição 5              
Newsletter 

ZHEN HUA 13  



Realizou-se no passado dia 18 de Outubro a 
III Conferência da APIBARRA, que teve lugar 
no auditório Infante D. Henrique, nas 
instalações da Administração dos Portos do 
Douro e Leixões (APDL). A Conferência visou 
a Segurança Marítima versus Pilotagem 
que, numa ocasião em que se debate a 
reorganização do sector marítimo-portuário 
em Portugal, a APIBARRA, em colaboração 
com a APDL, organizou este evento, 
focando o tema da Segurança Marítima, 
tendo reunido diversos intervenientes do 
sector.  Abriu a sessão o Presidente da 
APDL, Dr. Ricardo Fonseca, que fez uma 
abordagem àquilo que foi feito e ao que 

III Conferência da Apibarra 
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está para fazer, salientando o empenhamento de todos os quadros da APDL, sendo o porto de 
Leixões aquele que, ao longo dos últimos 5 anos, se qualificou como melhor porto nacional, palavras 
do Tribunal de Contas . Não deixando de valorizar o desempenho do Departamento de Pilotagem, que 

tem correspondido de uma forma extremamente 
eficiente, responsável e profissional às 
solicitações sempre crescentes num quadro de 
mudança e de novas exigências. Seguiram-se 
depois os oradores, cujos intervenientes na 
parte da manhã, foram convidados de relevo 
relacionados com o sector marítimo-portuário.  
Iniciou os trabalhos o Cte. Emilio Bauzá – Chefe 
da Unidade F da EMSA (European Maritime Safty 
Agency) que salientou o desempenho dos vários 
Serviços de Pilotagem Europeus na segurança 
dos Portos, com especial atenção para as não 
conformidades dos navios, referindo a alteração 
na nova Directiva Comunitária sobre o Port State 

Control, em que os Estados Membros deverão criar medidas para assegurarem que os Pilotos 
reportem, de imediato, quaisquer anomalias que detectem durante o Acto de Pilotagem. Tal 
colaboração dos Pilotos, mais do que se justifica, se analisarmos a curva dos acidentes marítimos 
verificados nos últimos 20 anos, em que se constata que os acidentes decresceram de 14 para 5 
acidentes por cada 1000 navios, entre 1986 e 1998, a partir do qual começaram a crescer, situando-
se em 2006 nos 12 por mil navios.  

Seguiu-se o Dr. Lynce de Faria, Administrador do porto de Sines, que se debruçou sobre a 
responsabilidade civil do Piloto, durante o exercício das suas funções, sendo de salientar o nº 2 do 
artº 4º, do Protocolo de 92 da Convenção CLC, que diz: — nenhum pedido de indemnização por 
prejuízos devidos à poluição…pode ser formulado contra … o Piloto… excepto se o prejuízo resultar de 
acção ou omissão…com a intenção de causar tal prejuízo ou por imprudência e com o conhecimento 
de que tal prejuízo poderia vir a ocorrer. 

Vem depois a apresentação do Cte. Rui Cunha, Piloto do DPDL e que desempenha as funções de 
Director-Adjunto da Direcção de Operações Portuárias e Segurança, e que visou a integração dos 
Pilotos nas Administrações Portuárias (APs), que à data de 1998 foi um tanto ou quanto polémica, 
mas que actualmente é um caso de sucesso. 

Aspecto da audiência. 

Mesa durante a sessão da manhã. 
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III Conferência da Apibarra (continuação) 

E, para terminar o período da manhã, teve a palavra o Capt. Malcolm McDougall, Delegado da 
NAVICOM DYNAMICS, que fez a apresentação do PPU (Portable Pilot Unity) e as suas vantagens como 
auxiliar do Piloto, em que planeia o Acto de Pilotagem, auxilia a navegação na área portuária e a 
aproximação aos cais/terminais, bem como à atracação em si, servindo ainda como um elemento de 
treino e simulação. 

Seguiu-se um almoço na Gare de Passageiros, 
aproveitando-se esta ocasião para 
confraternizar com todos os presentes. Após o 
almoço, seguiu-se uma visita ao Centro de 
Coordenação e Segurança (CCS), único no país, 
pois centraliza tudo o que se passa no porto – 
área molhada e seca – bem como na 
aproximação e juntando ainda a movimentação 
e despacho das cargas e mais, a facturação 
portuária. 

Ainda este ano será inaugurada a nova 
acessibilidade terrestre a Leixões. Será uma via 

privativa e reservada à actividade portuária que ligará o porto directamente aos principais eixos 
viários da região. A nova portaria, incluída nesta acção, é um projecto inovador e pioneiro que 
permitirá a circulação de veículos e mercadorias sustentada apenas em meios de controlo 
automático envolvendo simultaneamente a autoridade portuária, outras autoridades nomeadamente 
a autoridade aduaneira para além das empresas concessionárias da movimentação de cargas. 

Da parte da tarde, a Conferência 
prosseguiu, tendo-a reiniciado o Cte. João 
Santos, Piloto do DPPL, abordando o 
tema “Os Pilotos e a Formação” pois, 
sendo o Piloto “um consultor da indústria 
do transporte marítimo como parte do 
sistema local de segurança na 
navegação; a pilotagem é responsável 
pela segurança do tráfego, pela redução 
do risco para os navios e infra-estruturas 
e pela protecção do ambiente, actuando 
em sintonia com a filosofia e regras da 
Organização de Pilotagem, torna-se 
bastante pertinente, que os Pilotos 

Portugueses, sejam alvo de um programa de formação continuada, o que até hoje não foi feito. Tal 
programa já foi elaborado pela APIBARRA, há que agora ser implementado pela Autoridade 
Competente (IPTM), cabendo a responsabilidade da sua execução às AP’s. 

Seguiu-se a apresentação do Cte. Serpa Carvalho, Piloto do DPPL, intitulada “A Pilotagem e o Risco 
Portuário”, em que se faz uma abordagem à Pilotagem enquanto factor de diminuição do risco 
portuário, destacando o enquadramento desta actividade que se estende muito para montante e 
jusante do “acto de pilotagem”, entendido aqui como o tempo de permanência do piloto a bordo, uma 
vez que engloba todos os condicionalismos náuticos, definidos previamente por cada departamento 

Confraternização durante almoço. 

Visita ao Centro de Coordenação de Navios. 
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III Conferência da Apibarra (continuação) 

de pilotagem para cada manobra, com vista a manter os níveis de risco tão baixos quanto 
razoavelmente praticável. Foi ainda apresentada uma estatística do International Group of P&I Clubs 
dos acidentes de valor superior a 100 000USD, entre Fev. de 1999 e Fev. 2004, onde se destaca o 
excelente desempenho da Pilotagem portuguesa em termos mundiais.  
Vem depois o trabalho do Cte. Malheiro do 
Vale, Piloto do DPPVC, que aborda o Acto de 
Pilotagem como um serviço, o qual passa por 
procedimentos de Segurança e de Qualidade, 
o que implica a redução de riscos e o 
aumento da eficiência e que, para que tal seja 
levado a cabo, torna-se necessário uma 
imediata e exaustiva análise dos acidentes, 
bem como dos incidentes ocorridos. E, para 
se manter uma qualidade de serviços eficaz, 
deverá aferir-se do grau de satisfação do 
cliente, estabelecer objectivos com vista à 
melhoria, incorporação das observações 
pertinentes, bem como passar a ideia de que 
a opinião do utilizador é tida em conta.  

E, para terminar os trabalhos, tivemos a exposição do Cte. Mário Vieira, Piloto do DPPDL, que abordou 
a “Segurança e a Cultura de Grupo”, em que a cultura organizacional também cria processos e 
padrões aos quais as pessoas se adaptam, o que ajuda a lidar com as complexidades da vida das 
organizações. Salientando ainda que os Pilotos são humanos e, como tal, cometerão erros, o que não 
é uma questão moral. Os acontecimentos adversos são produto de condições latentes dentro do 
sistema e, para tal, deverão de ser tomadas medidas preventivas, no sentido de melhorar as defesas 
e de remover as patologias. Em qualquer situação a probabilidade de ser cometido um acto inseguro, 
é função da quantidade de factores negativos existentes no acto que estamos a praticar; não existe 
uma segurança a 100%, pois as probabilidades existirão sempre; há sim é que diminuí-las, e para tal 
é necessário um conhecimento avançado daquilo que estamos a executar, para que as 
probabilidades de cometermos um erro, sejam mínimas.  

Para encerrar a nossa III Conferência, tivemos a intervenção do Eng. Seixas da Fonseca, Director dos 
Serviços de Actividades Sectoriais do IPTM que, em nome da Presidente daquela Instituição, Engª. 

Natércia Cabral, agradeceu o convite que lhe 
foi endereçado, salientando que as 
apresentações aqui proferidas seriam válidas 
para qualquer instituição, dada a versatilidade 
e pertinência das matérias abordadas. 
Garantiu ainda que a Pilotagem dos Portos iria 
ter uma abordagem mais profunda por parte da 
Autoridade Competente para o sector, em que 
a vertente da formação continuada dos Pilotos 
seria alvo de uma avaliação por parte do IPTM. 

Estava assim encerrada a III Conferência da 
APIBARRA. 

Sessão de encerramento da Conferência. 

Agradecimento aos oradores. 
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Pilotos Portugueses entre os melhores 
O sub comité para a pilotagem do International Group of P&I Clubs elaborou um estudo para averiguar se os acidentes 
ocorridos devido a erro do piloto com valores superiores a US$ 100 000 estavam a aumentar em frequência e em custo. 
Para tal solicitou aos P&I Clubs bem como à IMPA, International Martime Pilots Association dados referentes aos anos de 
1999 até 2004. De referir que foi especificado que os dados deveriam ser relativos a acidentes com origem em erro do 
piloto e não àqueles em que o piloto, apesar de se encontrar a bordo, em nada tenha contribuído para a ocorrência. 

A informação coligida revelou que no período em 
causa (5 anos) foram reportados 262 acidentes 
com custos acima de US$ 100 000 com origem em 
erro do piloto. Alguns acidentes constaram de uma 
colisão com outro navio seguida de contacto com o 
cais ou outro equipamento (ou vice versa), apesar 
de, para efeitos deste estudo, contar apenas como 
uma ocorrência. 

Note-se que destes acidentes resultaram duas 
mortes quer em tripulantes quer em trabalhadores 
em terra (a IMPA comentou que só em 2005 seis 
pilotos perderam a vida a embarcar ou a 
desembarcar de navios). 

O contacto com estruturas fixas ou flutuantes 
representa cerca de 65% em número e 33% em 
custo relativamente ao total de acidentes. O custo 
médio estimado para este tipo de acidentes é de 
cerca de US$ 400 000. Estas ocorrências sugerem 
uma falha no trabalho de equipa na navegação 
com piloto a bordo particularmente no que diz 
respeito à troca de informação comandante/piloto. 
De notar que a introdução do Código ISM não teve 
efeito aparente na tendência quer do número de 
acidentes quer no seu custo. 

As colisões entre navios representam cerca de 24% 
da quantidade e 24% do custo relativamente ao 
total de acidentes. O custo médio estimado de 
cada ocorrência é de cerca de US$ 800 000. A 
causa imediata na maior parte das colisões é a 
falta de manutenção de vigia adequada de acordo 
com a regra 5 das COLREGs. Esta falha leva 
invariavelmente a uma situação em que o navio 
que tem que manobrar não o faz atempada e 
substancialmente e o navio com prioridade não 
pode manter o seu rumo e velocidade. 

Encalhes, poluição e avaria grossa contribuem cada um com 3% do total dos acidentes. Os encalhes representam 35% do 
custo do total. O custo médio de cada encalhe é de cerca de US$ 7,85 milhões e cada incidente com poluição tem o custo 
médio de US 1,80 milhões. Os encalhes constituem sem dúvida a ocorrência mais dispendiosa destes acidentes com 
origem em erro do piloto e, de novo, sugerem que a equipa de navegação na ponte não efectua adequadamente a 
monitorização da pilotagem, nem questiona o piloto quando há um desvio ao planeamento previamente acordado. 

A IMPA forneceu uma base de dados em que, por país, foi feita uma média ao número de navios manobrados por piloto, e 
também por ano, tendo em conta o número total de ocorrências durante os 5 anos a que se refere o estudo. 

Tendo em conta o cruzamento de informação da IMPA e dos Clubes P&I chegou-se a um indicador que representa o 
número de manobras efectuadas por acidente, que é de facto a melhor forma de avaliar a performance de segurança do 
serviço de pilotagem. É neste indicador que Portugal aparece bem colocado (6ª posição em 34 países), à frente de nações 
como a Grã-Bretanha, Dinamarca, Holanda, França, Canadá, Japão, Espanha, Bélgica, Estados Unidos e Austrália. Além de 
se encontrar numa excelente posição neste ranking, Portugal encontra-se bastante perto do terceiro lugar, o que poderá 
ser conseguido num futuro próximo caso a formação dos pilotos comece a ser encarada não como um custo mas sim 
como um investimento. Tantas vezes se assiste à divulgação de rankings mundiais ou europeus sobre diversos 
indicadores em que Portugal aparece sistematicamente mal classificado, este estudo demonstra claramente a qualidade 
dos pilotos Portugueses por comparação com os seus colegas de outros países. 
Pilotage Sub-Committee—Report on pilot error related claims over USD 100 000 from 20.02.99 to 20.02.04 

Fonte: International Group of P&I Clubs 



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 

 

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. 

CCCTMS—Terrapleno de Algés 
1495-165 Lisboa       PORTUGAL  

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 

Fotos da III Conferência Apibarra 

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