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INTODUÇÃO 

Há muito que vínhamos ouvindo falar do MARITIME NAVIGATION AND INFORMATION 
SERVICES (MarNIS), tendo gerado as expectativas elevadas, e finalmente a 15 e 16 de 
Outubro em Lisboa, tivemos a oportunidade de verificar em que estado se encontrava o 
projecto. 

O MARITIME NAVIGATION NAVIGATION AND INFORMATION SERVICES (MarNIS) teve um 
largo empenho da DG-TREN e não se resume ao pouco que aqui vai relatado, indo mui-
to mais longe, tendo existido uma outra apresentação em Génova, a 23,24 e 25 de Setem-
bro. 

Assim, optou-se por só se dar um maior enfoque à tecnologia que está relacionado mais 
directamente com a nossa actividade, pelo que conceitos relativos ao SafeSeaNet++, 
MARITIME OPERATIONAL SERVICES (MOS), que brevemente também irão fazer parte do 
nosso vocabulário, poderão ser consultados em www.marnis.org. 

EMSA – LÁZAROS AICHMALOTIDES 
O Senior Project Officer on Ship Reporting and Safety of Navigation, começou por a 

apresentar a EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCIE, definindo a missão e os objectivos 
da EMSA: — garantir um nível elevado e uniforme para a segurança marítima, protecção 
marítima, prevenção e resposta à poluição provocada por navios na UE fornecendo, aos 
Estados Membros e Comissão Europeia, apoio técnico e científico especializado.  

Uma das ferramentas à disposição dos Estados Membros é o SafeSeaNet, que resultou 
de uma sequência de acidentes ocorridos em 1999, tendo-se verificado que existia a 
necessidade de desenvolver um sistema que pudesse dar indicações sobre o tráfego ao 
longo das costas da UE, bem como o acompanhamento dos navios e cargas destinadas 
aos portos da UE. O sistema tem-se vindo a desenvolver estando prevista para breve a 
integração do AIS, do LNRIT e de imagens satélite. 

Estas imagens satélite já se encontram disponíveis numa outra ferramenta de apoio aos 
Estados através do CleanSeaNet, este aliás, como é do conhecimento geral, mais virado 
para a identificação de focos de poluição e identificação de quem a faz. 

O MarNIS, pressupõe no futuro a integração com estas ferramentas, pelo que é visto 
pela EMSA como uma ferramenta importante para auxiliar o cumprimento dos objecti-
vos a que esta agência se propõe, especialmente devido às grandes capacidades que estão 
a ser desenvolvidas, essencialmente ao nível da integração e fluxos de informação. 

INTERNATIONAL HARBOUR MASTER’S ASSOCIATION – ALAN COGHLAN 
Apesar de inicialmente não ser um grande crente em sistemas informáticos, para resol-

verem os problemas relacionados com a segurança nos portos, a sua opinião tem vindo a 
ser alterada, entre outros motivos, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no pro-
jecto MarNIS. 

A IHMA tem participado activamente, pois o forte empenho da DG-TREN neste pro-
jecto, e o levado número e categoria dos elementos envolvidos, fazem com que o mesmo 

http://www.marnis.org/�


venha a ser um elemento fundamental na segurança portuária, e na melhoria da eficiência 
da mesma. 

Este projecto, depois de implementado, rapidamente irá alterar o modo actual como tra-
balho dos Harbour Masters; os grandes fluxos de informação e a mais-valia da mesma 
vão permitir que as tomadas de decisão sejam feitas com melhores elementos base, e de 
modo mais célere. 

Foi destacada e elogiada a JANELA ÚNICA PORTUÁRIA EM PORTUGAL, e ficamos a saber 
que na Irlanda, entrará ao serviço uma ferramenta semelhante no próximo mês de 
Novembro. 

O PORT OPERATIONS AND APPROACH DECISION SUPPORT SYSTEM (POADS) permitirá na 
opinião do orador trazer navios de maiores dimensões para os portos, sem comprometer a 
segurança dos mesmos, das infra-estruturas portuárias e das populações ribeirinhas. A 
utilização deste tipo de equipamento permitirá também reduzir os acidentes de um modo 
geral, melhorando a imagem comercial do porto e reduzindo consideravelmente os pré-
mios de seguro.  

Ao incorporar a posição, UNDER KEEL CLEARANCE (UKC) estático e dinâmico e o 
DYNAMIC PASSAGE PLANNING, possibilita aumentar em muito o poder de decisão do Pilo-
to, permitindo-lhe fazer uma melhor triagem da informação recebida, facilitando a toma-
da de decisões mais correctas e num menor intervalo de tempo. 

CAS WILLEMS – PROJECT MANAGER MARNIS – RIJKSWATERSTAAT1

                                                     
1 Rijkswaterstaat, founded in 1798 as the Bureau voor den Waterstaat, is part of the Dutch Ministry of Transportation and 

Water Management that is delegated the task of the practical execution of the so-called waterstaat, this includes the construc-
tion of waterways and roads and the maintenance of these. The agency was also involved in the construction of big railway 
projects such as the Betuweroute and the HSL-Zuid 

 

 -      
- DUTCH MINISTERY OF TRANSPORT 

O interesse neste projecto estendeu-se para além das fronteiras da UE, mostrando-se 
fortemente interessados a INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME AIDS TO NAVIGA-
TION AND LIGHTHOUSE AUTHORITIES (IALA) e a própria INTERNATIONAL MARITIME 
ORGANIZATION (IMO), visto este ser um projecto de futuro, com uma forte componente 
na área da e-navigation. 

Foi elencada a lista das 48 entidades que estiveram envolvidas no projecto, que vão 
desde MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES, ao LABORATÓRIO DE NACIONAL DE ENGENHARIA 
CIVIL, passando pelo Porto de Roterdão e EUROPEAN MARITIME PILOT’S ASSOCIATION 
(EMPA), entre outros. 

O projecto que teve uma duração de 4 anos com final a 3 de Novembro do corrente, 
pretendendo-se que seja implementado entre 2012 e 2020, tendo como objectivos: —
aumentar a segurança no Mar, e ao mesmo tempo aumentar a eficiência do tráfego marí-
timo e, como é óbvio, a prevenção da poluição do meio marinho. Não se prende sim-
plesmente com um conceito tecnológico mas tem uma visão mais ampla; sendo um con-
ceito que integra as vertentes legal, organizacional e operacional, utilizando informação 
electrónica e as tecnologias de comunicações, aumentando a eficiência e o grau de preci-
são da informação. 

 



DOMINIC JARVIS – SARNIA MARITIME B.V. 
Esta apresentação prendeu-se com os fluxos de informação através dos novos conceitos 

implementados pelo projecto, ferramentas como o NATIONAL SINGLE WINDOW, o Safe-
SeaNet++, e o VOYAGE PLAN SERVICE vão passar a fazer parte da linguagem operacional 
portuária. 

Visa-se assim a comunicação do Comandante do navio para uma só entidade e partilha 
de informação entre os diferentes portos da UE, permitindo-se a simplificação das comu-
nicações, aumento da disponibilidade, fiabilidade e reutilização da informação. 

O navio ao entrar num porto da UE passa a ser referenciado por um só porto, e a partir 
daí a informação é difundida para os restantes portos interessados, aumentando a partilha 
da informação e cooperação entre as diferentes entidades envolvidas na escala do navio, 
não se limitando portanto às autoridades marítimas. 

PORT INFORMATION – JAN GARDEITCHICK   
O trabalho já efectuado pela IHMA foi apresentado pelo Vice-Presidente da EUROPEAN 

HARBOUR MASTER’S ASSOCIATION. 
O processo iniciou-se com uma primeira consulta à indústria, nomeadamente aos por-

tos, armadores e operadores portuários para saber qual era a informação que julgavam 
pertinente estar disponível. Após acordo sobre o conteúdo que deveria constar dos ques-
tionários, os mesmos foram enviados para os diferentes portos, de modo a se poder dis-
ponibilizar a informação na base de dados, de forma idêntica e uniforme para todos os 
portos, de modo a facilitar a consulta e utilização da mesma.  

A mesma pode ser consultada em www.harbourmasters.org. 

WIM HOEBÉE – MODERN VTM – PORT OF ROTTERDAM 
O conceito do PROPOTIONAL VESSEL TRAFFIC MANEGEMENT (VTM), não é mais do que 

a adequação do VTM às necessidades e circunstâncias locais, bem como às responsabili-
dades do porto e do Harbour Master. 

Em algumas situações bastará um AIS noutras radar com AIS, etc.. 
Esta noção é dirigida aos portos de pequena e média dimensão, e aqui torna-se impor-

tante o facto existirem na UE 1 044 portos de pequena dimensão (<700 navios/ano) o que 
corresponde a 84% do total, e 179 portos de média dimensão (>700 e < 4500) correspon-
dentes a 14%.  

Assim sendo este conceito pretende que cada VTM seja feito de modo pragmático e 
adaptado à realidade permitindo assim obter a melhor relação custo benefício e eficiên-
cia. 

Foram apresentados dois VTM’s recentes, o do Porto de Aveiro e o do Porto de Nice, 
que se enquadram perfeitamente nesta filosofia. 

MONTY SMEDLEY - PORT ASSEMENT TOOL KIT VTM  
Coube à ASSOCIATED BRITISH PORTS - MARINE ENVIRONEMENT DEPARTEMENT (ABP-       

-MER), desenvolver uma ferramenta generalizada, mas que poderá ser depois adaptada à 
realidade de cada porto no que diz respeito à gestão e avaliação do risco. 

Esta ferramenta é constituída por 3 módulos: Port Data, Operational Risk Management 
e o Accident/Incident.  
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Com o primeiro, pretende-se a inclusão de diferentes dados relativos ao porto: tráfego, 
VTS, dificuldades e vulnerabilidades, entre outros. No segundo visa-se a criação de 
matrizes de risco em função dos elementos do Port Module e o navio que irá manobrar 
no porto. O último é uma base de dados que visa um futuro tratamento estatístico. 

O princípio é o comum utilizado na gestão do risco, através dos cinco passos: colheita 
de dados, identificação dos perigos, análise dos riscos, controlo dos riscos existentes, 
avaliação de riscos futuros e por fim a revisão encerrando-se o ciclo. 

O download desta ferramenta na versão experimental é gratuito e poderá ser feito em no 
site da EHMA e ABP-MER. 

YVONNE KOLDENHOF – QUANTITATIVE RISK ANALYSIS   
Na opinião da oradora é importante não só uma análise qualitativa como a anterior fer-

ramenta propõe, mas complementá-la com uma análise quantitativa. 
A abordagem qualitativa é baseada no conhecimento do sistema, já a quantitativa 

baseia-se na aplicação de modelos matemáticos baseados em números e mapas e gráfi-
cos. 

Nesta abordagem o risco total é visto como o custo anual, resultante de acidentes náuti-
cos. Trata-se portanto de um método objectivo analisando o risco baseado em estatísticas, 
dados de tráfego, e dimensões portuárias, etc. 

A dificuldade nesta ferramenta prende-se com o facto de não existir um histórico muito 
grande de acidentes e incidentes (felizmente para nós), pelo que se torna mais difícil 
melhorar os resultados, daí a importância de os Pilotos relatarem todos os incidentes. 

A combinação com a ferramenta anterior torna-se essencial não só no que diz respeito 
ao módulo relativo aos acidentes e incidentes, como também pode permitir que, na revi-
são venham a ser tomadas medidas baseadas na redução de eventuais custos. Por exem-
plo a utilização de mais um rebocador num navio que caia em determinada situação na 
matriz de risco, poderá levar a que a sua utilização ao longo do ano seja mais benéfica do 
que um eventual acidente, ou vice-versa, a redução de um rebocador face ao risco poderá 
não compensar pelo facto da probabilidade deste ocorrer e os custos de um acidente 
serem reduzidos. 

POADS 
Apresentação deste equipamento ocorreu em tempo real tendo sido apresentada, pelo 

nosso colega Rui Nunes, do Porto de Lisboa, aliás a prestação e envolvimento dos nossos 
colegas de Lisboa, foi amplamente elogiada e enaltecida por todos os participantes. 

O POADS diferencia-se dos PPU’s que conhecemos actualmente, por aqueles incluí-
rem na sua melhor configuração: GPS, DGPS para melhorar a precisão, RTK- Real Time 
Kinematic (que confere precisão na ordem dos centímetros), 2D-Horizontal, e ligação ao 
AIS como meio de auxílio para tomada de decisão em termos de navegação. 

O “PPU MaNIS”, para além disto ainda confere: posição vertical (3D), integra um 
Inertial Measuring Unit (IMU), informação em termo real via banda larga, Dynamic 
Under Keel Clearance DUKC, informação batimétrica de alta densidade, Web Map Ser-
vices – que permitem informação relativa ao vento, pressão atmosférica temperatura, em 
tempo real, informação dos terminais, sobreposição da imagem radar do VTS e AIS, 
informação relativa à balizagem e seu estado de funcionamento, etc. 



O POADS pode ser feito à medida de cada porto, e a configuração que nos foi apresen-
tada foi a que melhor se adaptava aos colegas de Lisboa, qualquer outro porto poderá ter 
requisitos completamente diferentes, pelo que o POADS terá outro formato de apresenta-
ção. 

Aliás, a problemática do PPU “único” já tinha sido abordada na última Conferência da 
IMPA, pelo Prof. Lee Alexander, em que, através de estudo científico, verificou que tal 
versão não existe e dificilmente virá a existir. 

O treino para a correcta utilização deste equipamento é essencial, e assim sendo, os uti-
lizadores deverão ter os cursos de AIS e ECDIS de acordo com a IMO, formação especí-
fica dada pelo fabricante, familiarização com o equipamento antes da sua utilização e por 
fim uma avaliação. 

TERRY O’BRIEN - DUKC 
O DUKC não é dependente do POADS, aliás já se encontra há algum tempo em fun-

cionamento em Lisboa e com excelentes resultados. 
No entanto torna-se por demais evidente, que é uma mais-valia para a possibilidade da 

sua integração no POADS. 
De acordo com o Presidente da OMC International, fabricante deste software, o mes-

mo permite a todo o momento manter 2 critérios de UKC em todos os momentos: a 
manobrabilidade e água disponível abaixo da quilha, cumprindo ainda com as linhas 
orientadoras da PIANC, e tem como referência os mais de 40 000 mil trânsitos efectua-
dos recorrendo a este equipamento, sem qualquer tipo de acidente ou incidente. 

Na prática tem permitido em Lisboa um ganho de 0.9 m no calado dos navios de forma 
directa, para além de, como é óbvio, o aumento da segurança.  

Em Port Head, na Austrália, estima-se que os ganhos estarão na ordem dos 500M 
$AUS, desde a implementação do sistema, pois permitiu aumentos consideráveis no 
aumento da carga transportada pelos navios (80/90 TPCM) para o principal porto de car-
gas a granel sólidas, bem como no tempo de paragem do navio a aguardar maré para 
entrar. 

A sua integração no POADS foi um sucesso, mostrando valores semelhantes entre os 
valores previstos e os obtidos na realidade, para além de caber totalmente no conceito de 
aumento de segurança, eficiência e protecção do meio ambiente. 

CONCLUSÃO 
Sem dúvida que se trata de um projector inovador, e que o futuro vai passar por aqui 

embora existam, como é natural, limitações. 
A apresentação teve a vantagem de durante as sessões serem feitas votações e análise 

das mesmas, em relação ao sector de actividade e nível de satisfação, permitindo proce-
der a melhorias e aferir da importância do projecto para o utilizador final. 

Por fim, a destacar a excelente colaboração dos pilotos de Lisboa que após a sua cha-
mada à participação no desenvolvimento do projecto, estiveram ao seu mais alto nível e 
em muito contribuíram para dignificar a pilotagem em Portugal e no exterior. 

     


