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Newsletter 

Novo website da Apibarra já está no ar! 

Foi já lançada a nova versão do website Apibarra, disponível em 
www.apibarra.pt. 

A nova página foi alvo de uma renovação de design bem como de uma 
reformulação dos textos explicativos da actividade da pilotagem, com o 
intuito de a tornar mais agradável ao utilizador. Há também novas 
secções a explorar e a galeria de imagens foi alargada.  

Uma das mais valias deste novo website, que se pretende interactivo, é 
a inclusão de um fórum de discussão no qual todos poderão participar, 
após registo. Este espaço é dedicado a todo o tipo de troca de 
impressões sobre a pilotagem de uma forma genérica e a todo o tipo de 
informação técnica relevante no âmbito do sector marítimo-portuário. 
Em breve estará também disponível a versão em Inglês da página. 

Tal como esta newsletter, pretende-se que o fórum permita a troca de 
ideias entre os associados, e o seu sucesso dependerá da participação 
de todos. 

Lancha Ponta do Salmodo.                                                                                                   
Foto de Luís Miguel Correia (www.lmcshipsandthesea.blogspot.com) que  gentil-
mente nos cedeu diversas fotografias e textos para a nova página na Internet. 



Assembleia Geral da EMPA 2008 
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A 42ª Assembleia Geral da EMPA, European Maritime Pilots Association, este ano realizar-se-á em 
Antuérpia nos dias 16 e 17 de Abril. O local escolhido é a Antwerp Maritime Academy (www.hzs.be). 
As inscrições deverão ser efectuadas o mais breve possível e todas as informações necessárias 
encontram-se em www.empa-pilots.org. O alojamento aconselhado é o Golden Tulip Antwerp Centre. 

Pilotage Passage Plan nos cursos de BRM do Danish Maritime Institute 

Após o artigo publicado na revista Seaways do 
Nautical Institute realtivo ao Pilotage Passage Plan 
dos Pilotos de Viana do Castelo, que também o 
deram a conhecer na última Conferência da 
APIBARRA, realizada em Outubro passado, surge 
agora o reconhecimento internacional, por parte 
do nosso colega Sueco Magnus Anderson, 
instrutor na FORCE Technology, antigo DMI 
(Danish Maritime Institute), instituição do 
conhecimento de alguns pilotos, e que ministra 
cursos de BRM & Emergency Response courses 
para os pilotos Dinamarqueses, de acordo com a 
resolução IMO A960(23), na qual é dado ênfase à 
troca de informação comandante/piloto e ao 
planeamento da navegação. Após o contacto com 
o nosso colega de Viana do Castelo, vem elogiar o 
PPP, e pedir autorização para a sua aplicação no 
programa de treino dos colegas Dinamarqueses.  

Dois exemplos de Pilotage Passage Plans       
utilizados em Viana do Castelo. 

Um dos simuladores utilizados pela Force     
Technology nos cursos de BRM. 
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XIX Congresso da IMPA, “Pilots - Moving Forward Together” 

Realiza-se em Bangkok, Tailândia, nos dias 4 a 8 de Agosto de 
2008 o 19º Congresso da IMPA, cujo tema será “Pilots - Moving 
Forward Together”. 

Os tópicos que foram definidos, tendo em conta o tema, são a 
segurança no serviço de pilotagem, os pilotos e a sociedade, 
novas tecnologias na pilotagem, o factor humano na pilotagem, 
organizações de pilotagem e os sistemas de qualidade, estudo 
de acidentes marítimos, o papel do piloto do ponto de vista da 
segurança (security) nos portos,  a resolução A960 e a relação 
comandante - piloto. 

O registo na conferência bem como a consulta de diversa 
informação importante deverá ser feito em www.impahq.org. 

VTS Costeiro e Portuário 

No dia 2 de Janeiro, Portugal deu início a um Serviço 
de Controlo de Tráfego Marítimo (VTS) que cobre a 
costa continental portuguesa até ao limite de 50 
milhas náuticas, aproximadamente. Até ao dia 31 de 
Janeiro este serviço permanecerá em fase de testes, 
operando a título experimental. Entre os dias 1 de 
Fevereiro e 30 de Abril, a área de monitorização do 
VTS ficará limitada, temporariamente, aos Esquemas 
de Separação de Tráfego dos Cabos da Roca e de 
São Vicente e à área a evitar das Berlengas, os quais 
foram aprovados na 79ª sessão do Comité de 
Segurança Marítima (MSC) da Organização Marítima 
Internacional e transpostos no Decreto-Lei 
198/2006 de 19 de Outubro. Finalmente, a partir de 
1 de Maio, o serviço estará completamente 
operacional, na base dos limites da área de 
monitorização.  

Além da vigilância das águas costeiras nacionais, o 
VTS fará também a monitorização dos portos de 
Viana do Castelo, Figueira da Foz, Portimão e Faro. 

Assembleia Geral Apibarra 

Está agendada a realização em Setúbal de uma Assembleia Geral da Apibarra no dia 18 de Março 
na qual, além da apreciação e votação do Relatório de Contas de 2007, serão debatidos projectos 
de extrema importância para o futuro da classe.  

Com vista a uma melhor preparação da AG, a Direcção da Apibarra está a realizar reuniões informais 
com os Departamentos de modo a ser possível a contribuição de todos. 

A participação nesta Assembleia Geral é extremamente importante. 



Cosco Busan. Foto USCG. 

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 

Colisão do “Cosco Busan” com a ponte de São Francisco 
No dia 7 de Novembro de 2007 o navio porta-contentores Cosco Busan, de 285m LOA, 65131t GT, 
colidiu com um dos pilares da ponte de São Francisco. O acidente deu-se com piloto a bordo, debaixo 
de nevoeiro cerrado e provocou grave poluição por derrame de combustível, devido às avarias 
sofridas no costado do navio. Apesar de não haver ainda resultados do inquérito oficial, como em 
qualquer outro acidente as causas têm origem numa sequência de erros e não apenas num facto 
isolado. Sabe-se que houve falhas no radar, levando a que a navegação se fizesse com recurso ao 
ECDIS, para o qual a tripulação e o piloto não tinham treino, que houve dificuldades de comunicação 
com o comandante de nacionalidade Chinesa, que o VTS só alertou para o potencial desenvolvimento 
de uma situação perigosa quando já era tarde demais e que, apesar de o piloto ter esperado por 
melhoria das condições de visibilidade antes de largar, estas não estavam ainda seguras, piorando 
significativamente pouco depois. Refira-se que o piloto é um dos mais antigos em S. Francisco, com 
mais de 25 anos de experiência. 
Quando o inquérito estiver concluído, mais 
do que atribuir culpas importa identificar 
quais os procedimentos a implementar para 
a diminuição das probabilidades de 
reocorrência, como atribuição de 
equipamento de navegação independente 
dos sistemas de bordo (PPU’s), restrição de 
navegação com má visibilidade em zonas de 
manobra críticas, treino de pilotos em 
situações de emergência em simuladores e 
obrigatoriedade de cursos BRM, para que a 
navegação em segurança e a protecção do 
meio ambiente se possa continuar a fazer 
dentro dos mais altos padrões de qualidade 
e exigência. 

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

