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Introdução 
 
Pelo exposto no relatório, vamos verificar que o Congresso teve um forte pendor polí-
tico, devido às transformações contínuas introduzidas pela UE na política portuária. 
Embora para nós Pilotos, esta vertente política por vezes não tenha a mesma impor-
tância do que a parte técnica, não nos podemos esquecer que é o factor político que 
regula e estrutura a nossa actividade, bem como o tipo de organização onde desempe-
nhamos a nossa função. 
No entanto o capítulo técnico não foi esquecido. Como um dos exemplos: o Projecto 
MarNIS – Maritime Navigation Information Systems, projecto pan-europeu, patroci-
nado pela UE que irá trazer uma nova visão no que diz respeito à informação e tecno-
logia, bem como segurança 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 Lisboa), irá presentear-nos na nossa área, com os 
POAD’s - Portable Operational Aproach and Docking Suport System, que como se 
poderá verificar irão introduzir um equipamento que vai seguramente aumentar a segu-
rança e eficiência 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 terminaram às 13:00. 
Durante as interrupções nos trabalhos, foi-nos possível visitar vários expositores com 
diferentes equipamentos 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. 
Em relação à programação inicialmente prevista, houve algumas alterações com o 
objectivo de introduzir uma maior componente técnica, pois inicialmente tal não esta-
va previsto, daí a diferença entre o programa oficial e a estrutura do relatório. 
 
 
1º Dia 
1. Multimédia Intro 
2. General Meeting Opening 
3. Official Speakers 
 a) Bundeslotsenkammer President 



 

 
 

 b) German Ministery of Transport 
 c) German Navy 
 d) German Maritime Industrie 
4. Competition 
5. EU Matters 
6. EU Legal Matters 
7. President’s Report, Approval of Agenda, Minutes of the 40th GM Antwerp and 
Time Schedule 
8. MarNIS 
9. Modern Technology for Pilots with Traditional Values 
10. Technical and Training Sub-Committee Meeting 
11. Secretary’s General Report 
12. Application for Membership – Ukraine/Roumania 
13. Announcements of Elections 
14. Appointment of Auditors 
15. Viagem no “Strandlust” 
 
 
1.Multimédia Intro 
 
Constou da visualização dos diferentes distritos de pilotagem, tendo sido apresentada 
uma grande variedade de infra estruturas portuárias, navios e equipamento de transfe-
rência de Pilotos. 
Impressionante pela dimensão da actividade marítima na Alemanha. 
 
 
2.General Meeting Opening 
 
O Presidente da EMPA, Juha Tulimaa, começou por enaltecer os objectivos que leva-
ram à formação desta associação, e pelo facto de os mesmos ainda hoje se manterem 
actuais, tendo como maior prova disso o sucesso da presença da EMPA nos diversos 
Workshops da Port Policy Consultation (PPC) 2006-200 7 – promovidos pela Comis-
são Europeia. 
Procedeu-se à abertura da sessão. 
 
 
3. Official Speakers 
 
Na Alemanha a pilotagem tem um papel preponderante evidenciado pelas intervenções 
dos representantes do Ministério dos Transportes Alemão, Estado-Maior da Armada e 
Indústria Marítima. 
 

a) Bundeslotsenkammer President 
O Presidente da Associação dos Pilotos Alemães, Dieter Bloch, começou por dar as 



 

 
 

boas vindas, e agradecimentos pela presença de todas as entidades oficiais, patrocina-
dores e organizadores do evento, tendo sido dado um especial cumprimento à Ucrânia 
presente pela primeira vez numa GM. 
Foram enaltecidas as excelentes relações entre a Bundeslotsenkammer e o Governo 
Alemão, tendo sido referido que o facto de a associação alemã ser tão forte, se prende 
directamente com uma forte administração e apoio incondicional dado por esta. 
 

b) German Ministery of Transport 
Aproveitando esta oportunidade, deu-se a palavra à representante do Governo Alemão 
Monika Breuch-Moritz. 
Por esta oradora foi realçada a importância do serviço de pilotagem, que tem sido for-
necido com elevados padrões de qualidade e eficiência. Os Pilotos encontram-se per-
manentemente disponíveis, e têm um número de acidentes absolutamente residual 
quando comparado com a totalidade de movimentos efectuados. 
No entanto, a falta de recursos humanos começa a fazer sentir-se e poderá provocar 
uma alteração nestes indicadores de performance. 
O Governo aposta no investimento na área da pilotagem, pretendendo adquirir mais 4 
lanchas SWATH – Small Waterplane Area Twin Hull de 25 metros (a acrescentar às 3 
já existentes da mesma dimensão e uma estação de Pilotos de 50 metros do mesmo 
tipo). Passou-se depois aos aspectos da política marítima, onde se voltou a insistir na 
situação que é transversal a todos os portos europeus: o aumento do tráfego e das 
dimensões dos navios. 
Devido à importância do transporte marítimo no comércio externo alemão e europeu, 
tem o Governo Alemão como prioridade, manter a indústria marítima amiga do 
ambiente. Assim uma das medidas prende-se com a diminuição da poluição atmosféri-
ca causada pelos navios, reforçando-se a política dos Eco-Burns, através da substitui-
ção do fuel convencional (já com baixo teor de enxofre), por dieseis ainda mais “lim-
pos”. 
Um acidente marítimo poderá trazer danos ambientais irreversíveis, danificando a 
imagem da indústria do transporte marítimo, e é aqui que os Pilotos desempenham um 
papel fundamental. Como tal a nova política europeia para o sector não poderá descu-
rar este facto. O novo documento que virá a surgir, teve a vantagem de terem sido 
ouvidos todos os stake holders. 
Um aumento nos níveis de formação repercute-se directamente num aumento da eficá-
cia e eficiência da actividade marítima e na protecção ambiental. 
Os Pilotos não poderão ser incluídos nos TNS – Technical Nautical Services. Qual-
quer futuro documento que possa vir a surgir obriga à salvaguarda desta situação, 
fazendo com que os Pilotos se encontrem livres de pressão comercial, sendo a sua 
actividade perfeitamente regulamentada, certificada e supervisionada pelo Estado. 
 

c) German Navy 
O Capitão-de-Mar-e-Guerra, Reinhard Wollowski em nome do Chefe do Estado-Maior 
da Marinha, Almirante Strigger, iniciou a sua apresentação com um breve historial do 
que tem sido a actividade da pilotagem na Alemanha. 



 

 
 

Os objectivos da segurança e protecção ambiental dos Pilotos e da Marinha acabam 
por se fundir. 
As maiores ameaças surgem da falta de formação das tripulações, dificuldades de 
comunicação e diferentes culturas. 
 

 
 

Os novos desafios levantam-se sobretudo no incremento do tráfego e dimensão dos 
navios, aumentando os riscos nas águas restritas e canais. Para que a segurança e efi-
ciência não fiquem comprometidas, há a necessidade de uma forte formação dos Pilo-
tos, permitindo um aumento nos limites de operação nos canais e águas restritas, man-
tendo no entanto os níveis de segurança. 
A Marinha Alemã tem cerca de 12 000 quadros militares e 2 000 civis, que operam 90 
navios e 50 aparelhos aeronáuticos, encontrando-se numa fase de aquisição de novos 
equipamentos, provocada pela maior reestruturação e organização produzida após a II 
Guerra Mundial. 
 

d) German Maritime Industrie 
O “representante dos clientes” da pilotagem, Volkeert Consul Knudsen, enfatizou que 
durante muito tempo esta a associação e os Pilotos estiveram de costas voltadas. No 
entanto a verdade é que também os Pilotos fazem parte da indústria marítima, e como 
tal deverá existir um maior diálogo e conjugação de esforços. Os mais recentes desen-
volvimentos fizeram com que existisse uma maior colaboração, tendo-se encontrado 
bastantes pontos comuns. 
O treino e a formação mais uma vez foram eleitos como os factores preponderantes, 
para uma melhor eficácia e eficiência do serviço prestado. 
A falta de recursos humanos faz-se sentir em ambos os lados, uma vez que todos os 



 

 
 

Pilotos vêm do Mar. Assim sendo, deverão ser criadas condições para que a carreira no 
Mar se torne atractiva existindo depois uma garantia de integração dos quadros do Mar 
em terra. 
Qualquer novo regime que venha a ser estabelecido pela União Europeia, terá de ter 
obrigatoriamente em consideração, o forte treino e supervisão da actividade do serviço 
de pilotagem pelo Estado bem como a disponibilidade e eficácia dos Pilotos. 
A UE vê-se obrigada a pensar em termos globais, e como tal, na actividade portuária 
deverá ser implementado o inglês como língua única. 
 
 
4. Competition – Wel Gamble 
 
Já tínhamos tido a oportunidade de assistir a uma apresentação deste colega australiano 
no último congresso da IMPA – International Maritime Pilot’s Association, no entanto 
candidata-se a ser um especialista na matéria, pois apesar de a maior parte dos presen-
tes no Congresso não ter estado em Cuba trouxe até nós uma nova apresentação total-
mente actualizada. 
 

 
 
Os Pilotos, mundialmente são vistos pela maior parte dos stakeholders como mais um 
custo a imputar no frete, logo mais uma oportunidade de poderem aumentar a sua mar-
gem. Se a pilotagem fosse um serviço prestado pelo Estado sem custos, como o que 
sucede com um bombeiro ou um polícia, todos iriam querer recorrer ao Serviço de 
Pilotagem. 
Como caso exemplificativo do resultado da concorrência, temos os Estados Unidos, o 



 

 
 

país mais liberal no que diz respeito à economia de mercado (interno), onde após algu-
mas situações, em que se abriu a pilotagem à competição, os resultados não foram os 
melhores obrigando o Estado a retroceder, estando neste momento a competição total-
mente banida. 
Os Estatutos do Estado da Florida no Capítulo 310.0015 – Piloting regulation; general 
provisions, menciona: 
“(1) Piloting is an essential service for such paramount importance that its continued 
existence must be secure by the state and may not be left open to market forces. 
(2) Because safety is the primary objective in the regulation of piloting by the state and 
because of the significant economies of scale in delivering the service, the requirement 
of a large capital investment in order to provide required service, and the fact that pi-
lots are supplying services that are considered to be essential to the economy and pub-
lic welfare, it is determined that economy regulation, rather than competition in the 
marketplace, will better serve to protect the public health, safety and welfare.” 
Todos os estados dos EUA, com portos, nos seus estatutos referem que o Piloto deve 
ser livre de pressões económicas, e que o papel da pilotagem é tão importante que deve 
ser regulamentado e supervisionado pelo Estado. 
No caso dos Pilotos do GBR – Great Barrier Reef, deixaram de ser técnicos com alto 
nível de capacidades e formação para gestão do risco marítimo, para passarem a ser 
um “item” comercial com qualificações mínimas para satisfazer as necessidades da 
autoridade reguladora, controlada politicamente. A segurança e a minimização do risco 
passaram para um segundo plano, prevalecendo agora o interesse económico. 
Face aos resultados trágicos dos últimos 13 anos, começa agora o governo a reequa-
cionar voltar a uma situação de não concorrência entre serviços de pilotagem, numa 
mesma área. 
Em termos de recrutamento antes de 1993, só eram escolhidos os melhores Coman-
dantes, visto a profissão de Piloto ser reconhecida e respeitada, para além de muito 
bem remunerada. Entretanto, as condições de trabalho têm-se vindo a degradar, e hoje 
já não se conseguem escolher Pilotos entre os melhores, visto já não ser aliciante a 
passagem do mar para terra. Com a dificuldade em arranjar quadros, a Autoridade 
Marítima optou por, em vez de aumentar as regalias, diminuir as exigências para se 
entrar para os quadros. Hoje em dia, os Pilotos não vêm o emprego nesta área como 
um objectivo de futuro, mas sim como um local temporário, para fazer currículo para 
passar para outras zonas do país em que a pilotagem ainda é compensadora. Outra 
hipótese para recrutar quadros, é o aproveitamento daqueles que já estão reformados, e 
assim vêm uma hipótese de aumentarem a sua pensão. 



 

 
 

No que diz respeito á formação, no local onde o Acto de Pilotagem se prolonga pela 
maior distância, a mesma desceu aos níveis mínimos. Apesar de nos standards antigos, 
ser necessário existir um mínimo de 50 passagens no estreito para começar o treino 
com o Piloto Sénior, hoje em dia bastam 12 e mais 4 com um Piloto Examinador 
“Independente”, pago pela Autoridade Marítima, ao que, eventualmente, após este 
treino condensado, é entregue a licença. Inclusivamente uma das empresas prestadoras 
de serviço de pilotagem não paga os estágios, o que obriga um Piloto, mesmo que não 
se sinta à vontade, a ter que se assumir como pronto, por dificuldades financeiras do 
próprio. O outro fornecedor de serviços paga o estágio, e possibilita, caso o Piloto ain-
da não se sinta pronto, continuar o treino. 
As lanchas de Pilotos são outro problema, com que os Pilotos se debatem nesta área, 
isto porque a maior parte delas tem mais de 20 anos, e não são concebidas especifica-
mente para esta função. Apesar de um dos fornecedores estar a investir em lanchas, as 
mesmas não têm cumprido com os requisitos mínimos de conforto e segurança, visto 
os requerimentos emitidos pela Autoridade serem muito latos permitindo, praticamen-
te, que qualquer lancha de 6 metros possa efectuar o Serviço de Pilotagem. 
O regulador no GBR, dá como razões (de acordo com o orador, mentiras) para a libe-
ralização do serviço, o facto de a mesma melhorar a produtividade, um maior número 
de horas de trabalho do Piloto leva à melhoria da sua eficiência, reduz custos e aumen-
ta a segurança. Argumentos que como é óbvio estão longe da realidade como facil-
mente se podem comprovar. 
Em conclusão: a autoridade reguladora da pilotagem passou para trás a questão da 
segurança, pondo como prioridade os interesses comerciais. Aliás, do total das taxas de 
pilotagem cobradas antes de 1993, os Pilotos recebiam 70% e agora apenas recebem 



 

 
 

37%, não se tendo verificado nenhuma redução no preço dos fretes antes pelo contrá-
rio o que leva a que as empresas tenham lucrado com esta diferença. Constata-se assim 
que o dinheiro foi deslocado dos Pilotos para estas empresas, sem nenhuma redução de 
custos para os utilizadores do serviço, com a agravante de usufruírem de pior assistên-
cia. 
 
 
5. EU Matters 
 
O Secretário-Geral Cris Lefevere, que tem estado à frente das reuniões com a UE, 
apresentou o quadro de actuação da EMPA junto daquela instituição no último ano. 
Neste momento a EMPA encontra-se envolvida no EU Port Policy, EU Maritime 
Policy, 3rd  Maritime Safety Package, MarNIS e em diferentes programas de investiga-
ção da UE. 
Neste momento o que nos afecta mais é a Política Europeia para os portos, pelo que é 
neste campo que a EMPA tem desenvolvido mais a sua actividade. 
Após o chumbo do Port Services Directive I e II, a Comissão voltou “à carga” com 
novo plano para elaboração de Directiva. Desta vez para tentar criar um documento 
consensual levaram-se em conta as opiniões de 16 stakeholders e realizaram-se work-
shops sobre Port Services and Port Authorities; Port financing; Sustainable develop-
ment of port capacity, environmental issues, Interport cooperation; Labour issues, 
cargo-handling, technical-nautical services; Logistics, hinterland connections, admin-
istrative services e o último: Relationship with non-EU ports, transport flows and the 
image of ports. 
Após estes Workshops foi recolhida vária informação condensada no PPC – Port 
Policy Consultation 2006-200 7 – e, em Junho de 2007, durante o Congresso da ESPO 
– European Sea Ports Organization –, o Comissário Jacques Barrot, no seu discurso, 
deu a entender que o próximo documento, antes de mais, será uma visão e uma ferra-
menta. 
Até lá não será elaborada nova legislação, e em vez disso, as leis do tratado e legisla-
ção existente deverão ser totalmente aplicadas. Será depois feito um levantamento 
exaustivo de todos os problemas nos portos da União Europeia, pelo que após este diá-
logo, em meados de Outubro 2007 irá sair o novo documento com a política para a 
área. 
O documento elaborado pela EMPA, Contributions to the European Commission’s 
Consultation on a Future EU Port Policy, poderá ser consultado no site da EMPA ou da 
APIBARRA. 
No que diz respeito à nova política marítima da Comissão, as oportunidades para os 
Pilotos prendem-se com a criação do Commun European Maritime Space, que visa 
sobretudo a desburocratização na UE; Education and Maritime Clusters, que se prende 
com a formação e criação de mais Oficiais para a Marinha Mercante; SSS – Short Sea 
Shipping e MoS – Motorways of the Sea; nesta área os Pilotos podem responder atra-
vés de descontos consideráveis nas taxas igualando estas ao custo dos PEC’s – Pilota-
ge Exempetion Certificate. 



 

 
 

No 3rd
 Maritime Safety Package, prevê-se a alteração do papel do Piloto no que diz 

respeito à sua responsabilidade perante o PSC – Port State Control, retirando-nos res-
ponsabilidade no processo, pois os nossos interesses poderiam entrar em conflito com 
os do nosso cliente. 
Assim, prevêem-se como novos desafios para a nossa área, as MoS e SSS, em que, os 
Pilotos neste momento são considerados como elementos exteriores ao processo; o 
aumento da introdução dos PEC’s, pelo facto de o inglês passar a ser utilizado por toda 
a comunidade portuária; a liberalização do Serviço de Pilotagem e a sua concessão por 
pequenos intervalos de tempo; redução das áreas de pilotagem obrigatória; bem como 
a avaliação do serviço público do Piloto, avaliado caso a caso, em que as autoridades 
portuárias passarão a ser as autoridades reguladoras. Este último ponto apesar de em 
alguns locais na Europa poder vir a ser um problema, a verdade é que entre nós é o que 
vigora em termos práticos, motivado pela falta de sensibilidade do IPTM para os 
assuntos da pilotagem, encontrando-se as Administrações Portuárias (AP’s) muito 
mais sensibilizadas para esta temática e com resultados muito positivos. Não nos 
podemos esquecer que a grande maioria dos Pilotos europeus não se encontram orga-
nizados como nós. 
 
 
6. EU Legal Matters 
 
Do Prof. Dr. Winfried Kluth da Universidade de Halle, ouvimos os argumentos legais 
que levaram a Comissão Europeia a fazer com que os TNS – Technical, Nautical Ser-
vices – passassem a ser liberalizados, tendo por outro lado sido apresentados argumen-
tos em sentido contrário. 
Foi feito historial do European Port Services Directive (PSD), que foi chumbado por 
duas vezes, por larga maioria no parlamento europeu (situação nunca antes verificada) 
e passou-se ao motivo que conduziu aos PSD’s. 
A base tem a ver com o Tratado de Amesterdão ratificado em 1996 em que na alínea 2 
do Art.º 86º, diz que “As empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse 
económico geral ou que tenham a natureza de monopólio fiscal ficam submetidas ao  
disposto no presente Tratado, designadamente às regras de concorrência, na medida 
em que a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao cumprimento, de direito 
ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. O desenvolvimento das trocas 
comerciais não deve ser afectado de maneira que contrarie os interesses da Comuni-
dade”. 
Ora em termos de pilotagem o que é prestado é um serviço público como já largamente 
tem vindo a ser mencionado. 
Até à data os elevados standards que têm sido apanágio da pilotagem: formação con-
tínua, responsabilidade, eficácia e custos relativamente baixos em todo o processo, 
levam a que não devam ser liberalizados. 
A continuidade na actividade leva à melhoria do serviço, permite que se façam maio-
res investimentos em formação, lanchas e aumento de quadros de pessoal. 
Um só prestador de serviço também permite uma maior economia de escala evitando a 



 

 
 

dispersão de meios. 
Foi de novo feita comparação com a situação ocorrida anteriormente nos Estados Uni-
dos. 
O monopólio fiscal poderá ser eliminado a partir do momento em passa a existir uma 
forte supervisão da actividade, e quando o estabelecimento do preço da taxa é estipu-
lado pelo Estado, tal como ocorre nos EUA. 
Próximo aliás do que acontece actualmente em Portugal, e também na Alemanha onde 
os Pilotos pertencem a organizações controladas pelo Estado, e em que apesar de 
terem autonomia em termos de actuação são fortemente supervisionadas pela Admi-
nistração Central. 
 
 
7. President’s Report, Approval of Agenda, Minutes of the 40th GM Antwerp and 
Time Schedule 
 
Apesar de fora da ordem de trabalhos, todos os itens foram aprovados, tendo o Presi-
dente passado a apresentar o seu relatório de actividades. 
Basicamente foram as deslocações à Comissão e Parlamento Europeu, Worshops do 
PPC, Congresso IMPA, Congresso do SEP – South European Pilots e Comemorações 
dos 200 anos dos Pilotos de Marselha. 
Por ser Piloto de Alto Mar, apresentou também um documento da DNV – Det Norske 
Veritas, em que esta sociedade classificadora foi chamada a averiguar as causas de um 
acidente numa zona sensível do Báltico, onde não existe a obrigatoriedade de navegar 
com Piloto, constando no seu relatório que “nesta situação só o Piloto poderá acres-
centar segurança na navegação, não devendo de modo nenhum ser substituído pelas 
ajudas à navegação”. 
 
 
8. MarNIS – Maritime Navigation Information Services 
 
O nosso colega Maarten Betlem, que se encontra reformado dos Pilotos holandeses, 
com quem temos relações privilegiadas, fez uma actualização deste imenso projecto 
pan-europeu, coordenado pela DGTREN, que irá revolucionar por completo a indústria 
marítima. Este projecto está orçado em 17.5 milhões de euros dos quais 10 vão ser 
totalmente financiados pela EU. 
Como já foi referenciado envolve uma série de instituições que inclui as Administra-
ções, Agências Marítimas, parceiros industriais, parceiros tecnológicos e universida-
des. 
Portugal também contribui para este projecto através do LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil. 
A EMPA é representada pelo nosso colega, e lidera o Projecto de Trabalho W.P. 4.2, 
em que a jóia da coroa irá ser o POADSS – Portable Operational Aproach and Doc-
king Suport System. 
O Programa encontra-se estruturado em cinco clusters que são os seguintes: 



 

 
 

Cluster 1 – Maritime Information Management 
Trata dos serviços de informação preventiva para auxiliar a segurança e 
eficiência do tráfego. 

Cluster 2 – Technology for Navigation Communication and Information Sys-
tems 

Visa o melhoramento da segurança e eficiência do tráfego marítimo 
através da integração de todas as funcionalidades do AIS, introdução de 
banda larga nos navios, novas tecnologias de vigilância, interacção nos 
radares dos sistemas GALILEO/AIS/ECDIS e VDR (Vídeo Data Re-
corders), actualização de cartas e informação associada. 
 

Cluster 3 – Pro-active and Remedial Structures to Improve Safety and Envi-
ronmental Protection of Maritime Transport Operations 

De modo a ir de encontro a este objectivos terão de ser feitas análises 
de risco, estudos de impacto ambiental e medidas preventivas e de reso-
lução de situação no mar. 
 

Cluster 4 – Information Services Dealing with the Efficiency of Port Opera-
tions and Security in Ports as well as Preventive and Remedial Traffic In-
formation Services in the Port Environment 

Nesta área os projectos passam pela reestruturação e modernização dos 
VTM’s, informação de segurança e infra-estruturas portuárias a bordo 
dos navios e segurança nos portos. 
 

Cluster 5 – On Board Information Services for Improved Safety, Security 
and Efficiency of Traffic and Transport. 

Estes objectivos serão alcançados recorrendo a fluxos de informação 
externa a bordo do navio, planeamento de viagem, ETA’s e reposta de 
emergência a bordo. 
 

Transversalmente a estes clusters houve a necessidade de criar itens comuns a todos: 
● State of the art – Obrigatoriedade de levantamento e criação de documentação 
necessária a elaboração de cada projecto, que depois será reencaminhada para uma 
base de dados central. 
● Legal scans, preparation of directives and policy recommendations – As conclusões 
deverão ser de tal forma, que permitam a recomendações e propostas para novas ini-
ciativas legislativas e directivas. 
● Systems architecture and standartisation – Esta equipe é responsável pela harmoni-
zação da arquitectura do sistema e estabelecimento dos standards de informação 
durante o projecto. 
● Test bed – Pretende-se com este grupo que haja uma correspondência entre o projec-
to desenvolvido e a sua mais-valia para o futuro utilizador. 
● Human factors – Todos os clusters contém actividades na área do factor humano 
pelo que deverão ser desenvolvidos, planos de treino e formação. 



 

 
 

● Demonstrations – O sucesso do MarNIS prende-se com a aplicabilidade das suas 
soluções, pelo que deverão ser feitas demonstrações por toda a Europa. 
● Dissemination – Os resultados obtidos deverão ser espalhados por todos os grupos 
de trabalho. Existe também a responsabilidade da elaboração de um plano de imple-
mentação que permita uma aproximação coordenada de todas as actividades de modo a 
atingir o sucesso. 
No que diz respeito ao POADSS é uma evolução enorme em relação ao nosso já 
conhecido PPU, permitindo assim especialmente para navios, que estejam com qual-
quer tipo de limitações pelas especificidades do porto, que os mesmos operem ultra-
passando com segurança estes limites previamente impostos, isto porque se trata de um 
sistema integrado tridimensional, com um modelo do navio, do porto e Dynamic 
Underkeel Clearance, que por sua vez vão gerar um Dynamic Passage Model. 
Para que se veja o grau de segurança e eficiência que este equipamento vai imprimir ao 
Serviço de Pilotagem, destacam-se os seguintes erros previstos no equipamento: 

Posição Horizontal ............. 3 cm 
Posição Vertical  ................ 5 cm 
Proa  ................................... 0.2º 
Rate of Turn  ...................... 0.3º/s 
Velocidade ......................... 2 cm/s 
Caimento  ........................... 10 cm 
Adornamento  ..................... 20 cm 
UKC  .................................. 10 cm 

Através da Internet de banda larga iremos receber a bordo informação permanente no 
que diz respeito à meteorologia, ondulação, imagens do tráfico VTS/AIS, densidade da 
água, corrente dinâmica, actualizações de cartas e Navtex, etc. 
Os Pilotos de Lisboa também estão envolvidos neste projecto, em que o teste final terá 
lugar em Junho de 2008 em Lisboa, e a demonstração em Outubro de 2008. A apresen-
tação de muita qualidade, foi bastante exaustiva e por se tratar um assunto da maior 
importância, convém uma consulta atenta ao site www.marnis.org. 
 
 
9. Modern Technology for Pilots with Traditional Values 
 
Foi apresentado pela Molgaard Netcom A/S na pessoa do seu director o colega Gordon 
Clarke, um PPU desenvolvido por Pilotos para Pilotos, (os Pilotos noruegueses utili-
zam-no há 3 anos e os dinamarqueses há um ano, com excelentes resultados de acordo 
com as suas informações). 
 

 



 

 
 

Com o auxílio deste “pequeno” equipamento com as dimensões de 16.5 x 8.5 x 3.5 cm e 
com um peso de 550 g, conseguimos ter toda a informação relativa à navegação e 
infra-estruturas portuárias no laptop, através de ligação wireless-lan, o posicionamento 
é feito recorrendo a um sistema inercial com quatro mini giroscópios, aliados ao habi-
tual sinal GPS, e ainda recorrendo à ligação Pilot Plug do AIS do navio. 

Não existe a necessidade de recorrer a antenas e calibrações de equipamentos, bem  
como à actualização manual de cartas pois esta é feita automaticamente. 
Por fim possui uma autonomia de cerca de 20 horas, podendo-se carregar ao mesmo 
tempo que se carrega o laptop, e é ainda resistente à água, trabalhando com temperatu-
ras entre os -20º/+70º C. 
Embora o site não seja muito bom, poderão consultá-lo em www.molgaard.dk – Mari-
ne Division. 
 
 
10. Technical and Training Sub-Committee Meeting 
 
Em relação à parte do treino e formação não houve novidades. 
No que respeita à parte técnica o Vice-Presidente, José Francisco Mosquera, terminou 
o trabalho que já tinha iniciado no que diz respeito à actualização das Recomendações 
EMPA. 
As alterações não foram de fundo, entrando-se em ligeiros pormenores tendo sido eli-
minadas algumas que pelo facto de a IMO – International Maritime Organization – já 
ter introduzido resoluções que as substituem. 
Surgiu no entanto uma nova Recomendação no que diz respeito ao fumar durante a 
pilotagem. Ficou determinado que os Comandantes deverão cumprir com a legislação 
europeia em vigor no que diz respeito às restrições ao fumar em locais públicos ou 
locais de trabalho, em contrapartida, os Pilotos ficam obrigados a cumprir com as nor-
mas determinadas pelo Comandante e Armador. 
 
 
11.Secretary’s General Report 
 
No relatório das actividades do Secretário-Geral, Cris Lefevere, foram relatadas as 
suas deslocações ao SEP, EU, Maritime Industrie Fórum, EMSA – European Maritime 
Safety Agencie –, entre outros. 
Fomos ainda informados que as contas da EMPA se encontravam de acordo com a 
legislação Belga. 
Estabeleceram-se contactos com os diferentes países membros e foi feita uma actuali-
zação do número de Pilotos. 
Iniciou-se um projecto relativo ao levantamento da responsabilidade civil dos Pilotos o 
que de acordo com o Secretário-Geral será um dos próximos desafios para a pilota-
gem. 
 
 



 

 
 

12.Application for Membership – Ukraine/Roumania 
 
Embora não estivesse presente a Roménia foi admitida na EMPA. 
A Ucrânia também o foi, mas fez-se representar pelo Presidente da sua associação. 
São 254 Pilotos, pertencentes a uma empresa estatal, em que para além de desempe-
nharem as funções inerentes à pilotagem, também têm a seu cargo as operações VTS – 
Vessel Trafic Services e SAR – Search And Rescue. 
 
 
13.Annoucements of Elections 
 
Visto ter sido ano de eleições, foi feita a apresentação dos candidatos a Vice-Pre-
sidentes, uma vez que o candidato ao cargo de Presidente (Dieter Bloch) e Vice-Pre-
sidente Tesoureiro (Jaques Sauban) já desempenharem funções na anterior direcção e 
como tal já eram nossos conhecidos. 
Foram três os candidatos para ocupar dois lugares, Jan Magne Fosse – Noruega, David 
Williamson – Reino Unido e Claudio Russo – Itália. 
 
 
14.Appointement of Auditors 
 
Tratou-se de um pró-forma tendo sido eleito um auditor alemão e um belga. Habi-
tualmente são nomeados os auditores do país onde se realiza o congresso e onde se vai 
realizar o próximo. 
 
 
15.Viagem no “Strandlust” 
 
Embora a deslocação para um restaurante como parte do programa social normalmente 
não seja considerada como assunto de interesse técnico, a verdade é que os nossos 
colegas alemães em menos de uma hora conseguiram fazer uma demonstração das 
suas potencialidades. 
Iniciou-se com uma operação de recolha de homem ao mar, com colaboração da guar-
da costeira alemã, que também esteve representada no congresso. 
 
 
 



 

 
 

O melhor estaria para vir, com uma demonstração absolutamente incrível sobre a 
capacidade de manobra de uma lancha S W A T H ,  que associada à sua grande potencia-
lidade também tem um custo considerável. 
Durante a demonstração foi possível colocar a lancha a adornar, abicar, alternar entre 
adornar e derrabar, ou qualquer outra combinação que se possa imaginar, como se de 
um pequeno carro telecomandado se tratasse. A lancha baseia a sua capacidade de 
manobra e navegação em mau tempo, na reduzida superfície de contacto do casco com 
a linha de água. 
As lanchas são concebidas para poderem fazer embarque ou desembarque do Piloto 
sem qualquer necessidade de abrigo por 
parte do navio com ondulação até 3.5 
metros. Cada lancha destas nos portos 
alemães faz perto de 70 movimentos diá-
rios, permitindo que o Piloto possa em-
barcar á velocidade máxima de 18 nós 
sem qualquer problema, o que traz gran-
des vantagens como é óbvio. 
 
 
 



 

 
 

Como algumas características temos: 
Comprimento  .......................... 25.65 m 
Boca  ......................................... 14.26 m 
Calado  ..................................... 2.7 m 
Velocidade ............................... 18 nós 
Potência .................................... 1 420 kW 
Preço ......................................... 15 000 000 € 

 
Modelo do SWATH, estação de Pilotos e da lancha idêntica à que tivemos oportunidade de observar a evoluir no mar 

Para mais informações poderão consultar o site www.abeking.com. 

 
Por fim, foi feito um embarque de um colega recorrendo à utilização de um helicópte-
ro, procedimento pouco comum entre nós mas bastante habitual nos países do norte da 
Europa.  
 
 
 
 



 

 
 

2º Dia 
 
16. Website Report 
17. Empa Journal Report 
18. Adoptions of Recommendations 
19. News from Member Countries 
 
 
16. Website Report 
 
A habitual apresentação do site, foi feita pelo colega Bernhard Wissmer, em média tem 
7 400 visitas mensais e vai sofrer uma reestruturação profunda. 
Foi pedido para que os países mantenham os seus dados actualizados e a participação 
de todos com artigos para a área reservada. 
 
 
17.Empa Journal Report 
 
O colega Roger Allert, editor desta publicação iniciou a sua apresentação com uma 
breve introdução aos patrocinadores que foram todos enumerados, e apresentada a sua 
área de actividade. 
Fomos informados que no processo de expedição têm ocorrido alguns problemas, pelo 
que foi pedido para o secretariado ser alertado caso esta situação venha a ocorrer. Em 
termos financeiros foi dada a informação que o orçamento para 2007 era de 6 505 €, e 
que uma página de publicidade inteira ronda os 800€. 
 
 
18.Adoptions of Recommendations 
 
Votação das recomendações apresentada pelo comité técnico, que foram aprovadas por 
unanimidade. 
 
 
19.News from Member Countries 
 
Todos os países membros apresentaram os seus relatórios, uma cópia dos mesmos sai-
rá no próximo número do EMPA Journal, pelo que não vão ser mencionados todos os 
relatórios mas tão-somente os pontos mais importantes: 
 
Reino Unido – 550 Pilotos dos quais 500 são associados. 40% pertencem às AP’s e os 
restantes pertencem a empresas privadas de pilotagem. 
Começam a surgir os problemas relativos há falta de recursos humanos para admissão 
aos Pilotos e VTS. As AP’s tentam arranjar uma forma de recrutar quadros qualificados 
tendo sempre a característica de os mesmos terem experiência de Mar. 
 



 

 
 

Noruega – 47 000 manobras, 260 Pilotos, aumento no número de manobras em 1.7%. 
Facturação 55 000 000 € 
Num estudo encomendado pelo Governo à DNV, conclui-se que a pilotagem obrigató-
ria se traduz num grande incremento na segurança. Não é possível apurar se o forte 
investimento efectuado em meios tecnológicos trouxe algum aumento em termos de 
segurança, embora tenha resultado numa maior eficácia. 
A Administração Central considera que o Piloto enquanto embarcado tem de ser equi-
parado à tripulação pois recebe formação idêntica aos colegas embarcados, e a especí-
fica como Piloto, pelo que a Noruega vai propor na revisão do STCW que o Piloto 
mantenha a sua cédula e certificados válidos. 
Também se estuda um aumento da reforma para os 65 anos, no entanto antes de tomar 
esta decisão a Administração vai elaborar um estudo sobre a actividade física do Pilo-
to, através do National Institute for Seafarer’s Medicine. 
Devido à ameaça do aumento de idade de reforma e degradação das condições de tra-
balho, 12 Pilotos voltaram a embarcar. 
 
Holanda – 400 Pilotos. Facturação 280 000 000 €. A taxa de pilotagem de um navio 
de 22 m de calado para o Europort-Roterdão, que obriga à utilização de 2 Pilotos, 
embarque por helicóptero e utilização de PPU, é de 12 000 € (só entrada). Estão orga-
nizados numa empresa com concessão garantida até 2019, ao contrário dos Pilotos 
alemães, não recebem qualquer subsídio do Estado. 
Foi eliminado o cross subsidising em que os portos mais desafogados financeiramente 
subsidiavam os mais pequenos, pelo que esta situação vai obrigar a uma revisão nas 
taxas que passarão a ser controladas pela autoridade da concorrência nacional. Para 
além da grande diversidade de meios de transferência de Pilotos e das duas lanchas 
SWATH já existentes, vão ser adquiridas outras duas. 
A falta de candidatos a Pilotos levou a que se comece a recorrer aos colegas da Mari-
nha de Guerra. 
Em relação ao SBP – Shore Based Pilotage – este serviço só é feito em situações 
extremas, como sejam situações de mau tempo e navios cujas formas não permitam o 
embarque em segurança. Devido ao aumento de recursos necessários a este serviço o 
mesmo tem um valor acrescido em termos financeiros. 
 
Alemanha – 200 000 movimentos ano. Maior problema é a falta de candidatos neste 
momento existem a falta de 200 Pilotos. 
 
Bélgica – 25 500 movimentos. Houve um aumento nas tarifas em 1.6%. Depois da cer-
tificação ISO estão a iniciar a certificação ISPO. Vão proceder à aquisição de um 
SWATH, e de um simulador de treino. Assinado um contrato de 5 anos com Port 
Revell (cursos de modelos tripulados), 32 Pilotos por ano. Os Pilotos passaram a con-
trolar o VTS. E também se verifica a falta de candidatos. 
 
 
 



 

 
 

3º Dia 
 
20.Visita à Lancha de Pilotos Fintry Two 
21. A dress IMPA President 
22. Carry Aboard Equipment 
23. Financial Report & Budget 2007 
24. Auditor’s Report and Approval of Accounts 
25. Elections 
26. Announcement GM2008 – GM2009 Invitation 
27.Expositores 
20.Visita à Lancha de Pilotos Fintry Two 
 
Outro dos patrocinadores a NAUTINTEC – International Ltd., proporcionou uma visita à 
sua lancha de Pilotos casco catamarã com 20 metros, o “Fintry Two”. 

Podemos observar na água um protótipo, que talvez por isso já apresentasse alguns 
problemas na zona de acostagem bem como o próprio gelcoat do casco. 
No entanto também possui vantagens, excelente habitabilidade e convés desimpedido, 
velocidade máxima 29 nós e cruzeiro 25 nós, consumos na ordem dos 225 litros por 
hora para esta velocidade, duas máquinas de 368 kW cada. 



 

 
 

Preço cerca de 1 800 000 € o que para uma lancha de 20 metros não parece excessivo, 
se realmente for boa a navegar, o que não tivemos oportunidade de o fazer, embora 
tenham existido convites posteriores para o fazer. 
Existe uma versão com 18 metros. 

O site para mais informações é www.nautintec.de 
 
 
21. Adress IMPA President 
 
O Presidente Michael Watson iniciou a sua apresentação enaltecendo as excelentes 
relações entre a IMPA e a EMPA. 
Mais uma vez a tónica do discurso passou pelo problema da competição, que ameaça 
os Pilotos em todos os portos do mundo. 
Como Presidente da Associação de Pilotos Americana voltou a dar alguns exemplos 
do que se tem passado neste país. 
No Alasca surgiram situações que colocaram em risco alguns navios de passageiros 
pelo que a competição teve de terminar. 
No estado do Connecticut, existiam várias empresas de pilotagem que exerciam com-
petição entre si, o estado ao verificar a degradação do serviço, impediu a concorrência. 
As empresas mantém-se, mas agora a taxa e a distribuição do serviço por cada uma das 
empresas é feita por uma entidade estatal. 
Nos 27 estados que possuem portos esta premissa é comum “public safety needs to be 
done by regulated monopolies”. 
Não sendo os Pilotos funcionários públicos, cumprem as suas funções como tal, 
defendendo em primeiro lugar os interesses de segurança do Estado e, só depois, os 
interesses económicos. 
O investimento intensivo feito pelas Organizações de Pilotagem em formação, lanchas, 
sistemas IT, facturação, PPU’s entre outros não se coadunam com concessões por 
pequenos períodos de tempo e competição. 
 
 
22.Carry Aboard Equipment – Paul Stanley 
 
Paul Stanley, o representante da Navicom Dynamics, Ltd., da Nova Zelândia, veio 
mostrar as vantagens da utilização dos PPU’s e a evolução que estes têm tido. Os sis-
temas mais simples, utilizados com recurso a um PDA, têm a desvantagem de, para 
além do ecrã ser reduzido, só terem uma antena GPS, o que por vezes nos trás dificul-
dades na transmissão no interior do navio. São baratos e muito leves, portanto são 
populares. 
Ao substituirmos o PDA, por um computador portátil, temos a vantagem de aumentar a 
dimensão do ecrã, o software é mais poderoso, possibilitando mostrar a posição do 
navio sobre a carta electrónica. 
No entanto, ao utilizar este sistema com o navio a andar a ré, com a actuação dos rebo-
cadores, com ventos cruzados ou correntes, a posição do navio no display pode vir 



 

 
 

afectada de erro como se mostra abaixo. 

 
Heading from heading sensor (green) and from receiver COG (yellow). 

Em rotações acentuadas, e pelo facto de a antena de GPS estar colocada AR, o COG 
vai corresponder ao deslizar da popa e não ao movimento efectivo do navio. 
Com o aparecimento do AIS, e a possibilidade de retirar informação relativa não só ao 
navio que pilotamos, como também aos outros detectados pelo equipamento, parecia 
uma boa oportunidade para resolver os problemas acima descritos. No entanto, os 
dados disponibilizados por este equipamento são suficientes em termos de anti-colisão, 
mas pouco precisos para as necessidades de manobra, em termos de pilotagem. 
Assim sendo, foram criados os PPU’s totalmente independentes para colmatar estas 
situações. Têm os seus próprios sensores, para determinação da proa e posição. Um 
sistema deste tipo permite fornecer, com precisão, a posição, velocidade e velocidade 
de rotação, permitindo assim efectuar uma pilotagem segura. Com o software adequa-
do, e o recurso às cartas electrónicas da área, mostra não só a posição do navio, bem  
como a previsão da posição do navio, mesmo quando este se encontra em rotação. 

 
O sof tware foi concebido em função das necessidades habituais do Piloto, e permite 
que este planeie, execute e depois analise a sua própria manobra. Como resultado, 
temos toda a informação necessá-
ria para nos auxiliar na manobra, 
especialmente em situações limite 
e de visibilidade reduzida. 



 

 
 

A integração com o AIS,  como vimos, não nos é útil para retirarmos dados do próprio 
navio, mas trata-se de uma mais-valia em portos muito congestionados, na parte da 
navegação propriamente dita. 
Também nos alarga as possibilidades através da assistência à atracação, recorrendo ao 
suporte informático “Docking System”, que permite medir velocidades de aproximação 
na ordem dos 2 cm/s, e distâncias da proa e popa aos cais e outras obstruções. 

 
Em conclusão, podemos verificar que existe uma grande variedade de equipamentos 
disponíveis, com várias capacidades, dependendo das dimensões e do custo. A opção 
por um equipamento de topo deve ser sempre considerada, pois oferece menores pro-
babilidades de erro e uma maior informação ao Piloto. 

 
Por fim, devemos ter sempre presente que as ajudas electrónicas são apenas isso; aju-



 

 
 

das. Complementam, não substituem o conhecimento, a capacidade, a experiência e a 
intuição de um Piloto experimentado. 
23.Financial Report & Budget 2007 
 
Situação financeira da EMPA em termos gerais: 

— Despesas: 110 018 € (+7%); 
— Receitas: 102 004 (+25%) 
— Resultado negativo de 8 014 € 

 
 Proposta para orçamento 2007: – 93 850 €. 

Assim sendo as quotizações das associações passam a ser: 
● Associações com mais de 49 Pilotos 2 000 € 
● Associações com menos de 50 Pilotos 1 000 € 

 
— O pagamento per capita será de 11.7 €, menos 6% comparativamente com o ano 
passado. 
 
 
24. Auditor’s Report and Approval of Accounts 
 
As contas foram aprovadas. 
 
 
25.Elections 
 
Durante a eleição, o Presidente da nossa Associação Cte. Daniel de Spínola Pitta, 
como membro efectivo mais “antigo”, foi nomeado Presidente do processo eleitoral. 
Também um dos escrutinadores pertenceu à APIBARRA, pelo que o processo eleitoral 
foi em parte “controlado” por Portugal. 
Foram eleitos para além dos candidatos únicos, Presidente e Vice-Presidente Tesou-
reiro, os colegas Jan Magne Fosse e David Williamson. 
 
 
26.Announcement GM2008 – GM 2009 Invitaion 
 
Foram feitos os convites para os próximos GM em 2008 em Antuérpia como habi-
tualmente, nos anos pares e em relação a 2009 os colegas turcos fizeram a apresenta-
ção do próximo congresso que se realizará em Antalya. 
 
 
2 7.Expositores 
 
Navicom Dynamics – Dedicam-se à fabricação de PPU’s. O seu VP fez a apresentação 
Carry Aboard Equipment. 
 



 

 
 

Port Revel – Fornecedor de cursos em modelos, tripulados mas os preços praticados, 
algo elevados, têm-nos afastado deste tipo de formação. No entanto, a concorrência, 
neste caso, é-nos vantajosa, havendo já, pelo menos, mais 2 empresas na Europa. 
 
Seasafe – Fornecedores de equipamento de protecção individual. 
 
Transas – Empresa fabricante de simuladores e PPU’s. Foi apresentado um simulador 
muitíssimo completo, e com a vantagem de o software poder ser utilizado num simples 
PC (claro que com limitações). Este software é semelhante ao utilizado na ENIDH. 
 
Abeking & Rasmussen – Estaleiro alemão responsável pelo magnífico projecto das 
lanchas SWATH. 
 
Nautintec – Estaleiro responsável pelo catamarã Fintry Two a que já fizemos referên-
cia. 
 
Molgaard NetCom A/S – Fizeram a presentação relativa ao PPU SEA Mate 1A. 
 
Mullion – Fornecedores de equipamento de protecção individual. Inovaram em relação 
à concorrente SEASAFE. Possuem equipamentos com tecido inifogo e anti-estático 
adequado portanto à utilização em navios de transporte de cargas perigosas. Têm a 
vantagem de possuírem os sobresselentes com preços muito acessíveis e fornecem 
formação na manutenção dos equipamentos. 
 
Rheinmettal Defence Electronics – Empresa alemã na área dos simuladores apresen-
tou um simulador muito semelhante aos da Transas. 
 
Wiking – Empresa alemã prestadora de serviços relacionados com a utilização de heli-
cópteros. É esta a empresa que actualmente trabalha com os colegas alemães nomea-
damente para efectuar embarques e desembarques recorrendo a este meio de transfe-
rência. 
 
 
Conclusão 
 
Como têm sido hábito estas deslocações têm-se pautado pela positiva. 
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 perten-
centes às altas instâncias alemãs. 
O painel de oradores foi de reconhecida importância tendo, tal como já referenciamos, 
contado com a presença de pessoas consideradas como expoentes máximos nas maté-
rias 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 associações com outra dimensão financeira, permitem-nos auxiliar a desenvolver 
outros projectos. Aliás durante a elaboração do nosso plano de formação muito contri-
buíram 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 
nossos 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 avançar rapidamente nesse sentido. O primeiro passo já foi 
dado, falta o mais difícil, implementação dos planos de formação a nível nacional. Por 
fim julgo que para podermos difundir melhor a imagem dos Portos Portugueses, junto 
dos outros colegas. Seria interessante a quando das nossas deslocações ao estrangeiro 
levarmos algum material promocional para distribuir. 
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